RONDE 1 : CHAARBIO
1) We zoeken een hooggebergte in het Westen van Noord-Amerika. Ze beslaan een
gebied met een lengte van meer dan 4800km. Vanaf New Mexico, door de Verenigde
Staten, naar Canada en Alaska. De Hoogste top is de Mount Elbert in Colorado op 4402
meter boven zeeniveau. Graag de naam van dit hooggebergte ?
2) “Diamonds are forever” volgens Shirley Bassey, Marilyn Monroe daarentegen beweerd
: “Diamonds are a girl’s bestfriend”. Maar wat zeker een feit is, is dat diamant een
allotrope verschijningsvorm van een stof is, die als delfstof aangetroffen wordt, maar
ook in een labo gemaakt kan worden.
Een diamant heeft een viervlakstructuur waardoor de atomen in drie dimensies
gebonden zijn; dit verklaart deels de hardheid waar het mineraal zijn naam aan dankt.
Uit welke stof is diamant gemaakt ? Je mag het element omzetten naar de afkorting
gekend in de tabel van Mendeljev !
3) Het is niet de eerste keer dat deze titel wordt toegekend aan dit diertje. In 2012 was
hij ook al eens vis van het jaar. Hij wordt doorgaans mee gevangen met pladijs en tong,
maar er zijn ook speciale technieken gericht om dit visje te vangen. De aanvoer is het
sterkst in de periode oktober tot april. Welke vis is tot vis van het jaar 2017 gekozen ?
4) Dit jaar trok ik, met mijn gezin, in mijn dromen dan toch, naar Zuid-Amerika. Ons
vliegtuig steeg op in Caracas met als eindbestemming de meest Zuidelijkste stad ter
wereld.
Ons vluchttraject was als volgt : na Venezuela te hebben verlaten, vlogen we boven de
tropische regenwouden van Brazilië. Daarna landen we in een land om bij te tanken en
een pak suiker op te halen, vervolgens vlogen we over Argentinië om dan in Ushuaia te
landen. In welk land hebben we de suiker gekocht ?
5) Men maakt overal gebruik van verschillende schalen, zo heeft bvb men de schaal van
Rigter voor de ernst van de aard- en/of zeebevingen weer te geven, de beaufortschaal
voor de windsnelheid. Maar weten jullie welke schaal men ontwikkeld heeft voor de
heetheid van chilipepers en pittige sauzen weer te kunnen geven ?

RONDE 2 : ANTWOORD OP EEN ANTWOORD ?
1) De bekendste boezem van Vlaanderen werd op 11 november 2016 voor de tweede
maal mama, Lesley-Ann Poppe en haar vriend Kevin, waren in de zevende hemel.
Graag de voornaam van deze kleine spruit.

2) Deze die we zoeken, is een gewezen Belgische voetballer, hij speelde voor Sporting
Charleroi, KV Mechelen, RSC Anderlecht en New Castle United. Hij was een
bikkelharde verdediger met een aanvallende ingesteldheid. Hij ontving de trofee
voetballer van het jaar en de gouden schoen. Hij speelde 41 interlands en nam deel
aan het WK 1990 en 1994. Een van zijn bijnamen was de houthakker van Bouillion.
Wie zoeken we, graag voor en achternaam ?

3) We zoeken een naam van een wedstrijd, in 2017 staan voor de eerste keer cellisten op
het programma. Deze spelen voor een jury. In2015 legde de jury-voorzitter de
klemtoon van de naam van de winnares verkeerd, daardoor moest men haar terug van
het podium sturen. Graag de naam van deze prestigieuze wedstrijd.

4) In veel landen is dit de hoogste militaire rang, bij de land- en de luchtmacht. Equivalent
bij de zeemacht is dit de rang van admiraal. Het is een 4 sterren functie. Hoe wordt
deze rang genoemd ?

5) Een quiz inrichten heeft soms ook zijn voordelen, want voor deze vraag moest ik naar
de efteling voor een foto uit het sprookjesbos. We namen een foto van dit mooie
huisje. We zijn op zoek naar het getal dat voorkomt in de naam van dit sprookje.

6) Fauna en Flora, de vrucht van een esdoorn, een gevleugd nootje, of samara, is
voorzien van een grote vleugel. Er zitten twee vruchten aan één steeltje; de vleugels
staan tegenover elkaar en geven zo een goede verspreiding door de wind. De hoek die
de vleugels ten opzichte van elkaar maken is, naast de vorm van de vruchtjes en de
ligging daarvan, een belangrijk kenmerk voor het onderscheid van de soorten. We
hadden graag de volksnaam van de dubbele vrucht geweten.

7) Deze Anglo-Belgische kunstenares omschrijft haar werk als “een allergische reactie op
de kracht van roddels, geruchten, blabla, small-talk in het algemeen”. Ze is bekend om
het maken van Multi-media kunstwerken vol met kleur, textuur en humor die

universele thema’s aanpakt. Op het scherm kan je een paar werken bewonderen.
Graag de naam van deze kunstenares.

8) Sinds 1833 brouwt men dit bier op de grens tussen Antwerpen en Berchem, op het
logo van de bieren en op de kroonkurken prijkt steeds een hand. De bieren worden
gedronken uit een typisch bolvormig glas, het bolleke. Graag de naam van het bier.

9) We zijn op zoek naar het jaartal, waarin volgende gebeurtenissen plaatsvonden.
1/ In Egypte begint men met de bouw van de Aswandam
2/ OPEC wordt opgericht
3/ Kennedy verslaat Nixon in de verkiezingen voor het Amerikaanse presidentschap.
4/ Boudewijn en Fabiola huwen

10)

Als je de bovenste antwoorden bestudeerd kom je hopelijk automatisch bij het
laatste antwoord van deze ronde ?

RONDE 3 : RIP
1) Op 6 november 2016 overleed op 93-jarige leeftijd de Vlaamse stripauteur. Op 2
oktober 1947 verscheen de dagelijkse vervolgstrip “De avonturen van Van Zwam” in De
Nieuwe Gids. Het eerste verhaal heette Het geheim van Matsuoka. De hoofdfiguur was
detective Van Zwam, maar in hetzelfde verhaal dook ook zijn latere
hoofdpersonage op, waar hij later het meeste succes mee boekte. We zoeken niet zijn
artiestennaam, maar vragen aan jullie zijn echte naam. Als tip kunnen we meegeven
dat zijn naam een keerwoord is.
2) Op 23 november 2016 stierf in London een Duits, Brits acteur en komiek. Zijn meest
bekende rol was deze van de Spaanse ober en gastarbeider uit Barcelona ‘Manuel’. Hij
spreekt erg slecht Engels, leert traag en is onhandig. In 2000 werd het programma het
beste Britse TV-programma van de 20° eeuw, namelijk Fawlty Towers. Wat is de echte
naam van Manuel ?
3) Je moet het maar doen, iets uitvinden en dan pas je uitvinding op
96-jarige leeftijd voor de eerste keer zelf gebruiken in een noodsituatie.
De methode bestaat er uit om een blokkage van de luchtwegen te verhelpen en zo een
verstikking te voorkomen. Hij stierf op 17 december 2016.
Graag zijn naam ?
4) Ministers hebben het soms niet voor de poes. Zeker niet de deze, waarbij 2017 zeer
slecht begon, eerst smeekte ze om de haatberichten die ze ontving op facebook te
laten stoppen. Op 18 januari 2017 overleed haar schoonzoon Koen Thomas tijdens een
basketbaltraining. Welke minister zoeken we ?
5) In januari 2017 werd hij op staande voet ontslagen, dit betekende dan ook het einde.
Na meer dan 50-jaar trouwe dienst, steeds in het oranje uitgedost, buitenwerkend, in
weer en wind, geen enkele dag verlof en altijd staande langs een drukke weg in fijn
stof. In Vlaanderen werd hij nog +/- 8 keer per dag aangesproken. Wie of wat zoeken
we ?

RONDE 4 : Sing a Song !
Volgende liedjes worden live gezongen, door de presentatrice Peggy, graag de uitvoerders.

1) Liedje : Whole again
2) Liedje : I’m a believer
3) Liedje : Wind of change
4) Liedje : Staying Alive
5) Liedje : Party like a Russian
6) Liedje : Suspicious Mind
7) Liedje : Je t’adore
8) Liedje : To be with you
9) Liedje : Sacrifice
10)

Link : Welke gelijkenis is er tussen de antwoorden van de 9 liedjes ?

RONDE 5 : OP UW GEZONDHEID
1) We zoeken een Vlaamse soapserie die van 1993 tot 2008 te zien was op VTM. De serie
kreeg af te rekenen met een ernstig ongeval op de set. Greet Rouffaer liep hierbij
ernstige brandwonde op. Welke serie zoeken we ?
2) We gaan op zoek naar een gemeente die de plannen voor de bouw van het Eurostadion dwarsboomt. Op parking C van de Heizel zou namelijk een buurtweg liggen. De
gemeente wil deze niet afschaffen, zodat Ghelamco niet kan beginnen bouwen. Graag
de naam van deze gemeente ?
3) Deze Vlaamse radio- & Tv presentator en quizmaster is in 1965 geboren. In 2004 richt
hij samen met studio 100 een eigen productiehuis, de Filistijnen, op. Hij presenteerde
onder andere de Laatste show, De slimste mens ter wereld en eeuwige roem. Graag
de naam van deze persoon ?
4) Op 23 januari overleed in het Verenigd Koninkrijk Gorden Kaye. Bij vele zal deze naam
niet veel zeggen, hij werd wereldberoemd met zijn humoristische oorlogserie op de
BBC. Iconische oneliners in de reeks waren : “You stupid woman” & “Listen very
carefully, i shall say this only once”. We hadden graag van jullie de naam van de caféuitbater gekregen
5) Deze doelman begon zijn carrière in 1980 bij Lommel. Via Anderlecht ging hij in 1999
aan de slag bij Germinal Beerschot. In 2001 zette hij een punt achter zijn spelers
carrière en begon zijn loopbaan als trainer bij verbroedering Meerhout. Na Geel,
Mechelen en Lokeren ging hij naar Genk, waar hij op 26 december 2016 zijn ontslag
kreeg. Graag zijn naam ?

RONDE 6 : ABC SHOPPING ?
A. Armand Van Weddingen is de oprichter van deze winkel.

In 1956 opende de eerste

winkel zijn deuren in de Brederostraat in Antwerpen. Hun huidige hoofdkantoor vindt men
vlak naast de E17 in Temse. Tip : Pritt of Marabu verf kopen.

B. Andre Brantegem en zijn broer startten hun bezigheid in 1962 in een fabriek. De zaak
breidde gedurende de jaren uit en tot begin van dit jaar maakten ze nog deel uit van de
Macintosh Retailgroep. Tip : Clarcks kopen.

C.

In 1928 ging dit familiebedrijf van start en hun hoofdzetel is momenteel in Halle

gevestigd. Ze hanteren hun laagste prijzenbeleid. Tip : Boni kopen – Geubbels

D. Michel Leclerq richtte in 1976 deze winkel op in Villeneuve-d’Ascq. Er zijn momenteel
1066 vestigingen wereldwijd met een tewerkstelling aan 70 000 werknemers. Tip : Domyos
kopen

E. Ruim 40 jaar geleden richtte

Andre Vermeeren zijn zaak op. Hij onderscheidde zich door

zijn laagste prijsgarantie, zijn huismerk en het principe van huurkoop. Tip : Beko
wasmachine kopen

F. In 1925 richtte Alfons Coeman zijn winkel op in Aartrijke. In 2001 werd de naam gewijzigd
en momenteel hebben ze 31 winkels in Vlaanderen, met een hoofdzetel in Brugge. Tip : Nerf
kopen

G. Een aantal handelaars maken op een studiereis in Amerika kennis met het zogenoemde
‘Home improvement center’ en besluiten dit ook in Nederland te introduceren. Op 11 mei
1971 opende deze winkel zijn deuren in Breda. Er zijn momenteel 165 winkels in Nederland
en 81 in België. Tip : Pattex kopen

H. In 1886 richtte deze Duitse immigrant samen met zijn Nederlandse vrouw Josephina
Lexis, hun bedrijf op. Het hoofdkantoor staat in Hilversum maar het bedrijf heeft
verschillende vestigingen in de buurlanden. Tip : sexy stay ups kopen

I. De Zweedse Ingvar Kamprad richtte op 17-jarige leeftijd zijn bedrijfje op dat gestaag
groeide in 1943. Momenteel is de opleidingszetel gevestigd in Leiden, Nederland. Er zijn
vestigingen wereldwijd en ze hebben een enorme omzet van 32.6 miljard euro
Tip : Poang en Tullsta

J. Oud-wielrenner Claes richtte in 1975 zijn bedrijf op in het Limburgse Schulen. In 1985
kwamen zijn dochters mee in de zaak en zijn ze lid van de Fair wear foundation. Hun
hoofdzetel is momenteel in Houthalen-Helchteren. Tip : I AM

K. In 1958 richtte Auguste Marcel Poulet zijn bedrijf op en ondertussen is het nog steeds een
familiebedrijf. In 1997 waren ze gekend met de leuze : Welkom bij de club van de gelukkige
klanten. Tip : Braun haardroger

L. Joseph Schwarz richtte zijn groothandel op in 1930 en probeerde de succesformule van
een concurrent ook te gebruiken. Doch krijgen ze heel veel kritiek op het onfair behandelen
van hun werknemers. De hoofdzetel is gevestigd in Neckarsulm.
Tip : Freeway

M.

Het bedrijf is opgezet door de Nederlandse Steenkolen Handelsvereniging (SHV) in 1968.

En startte als eerste in Europa en veel andere landen met het idee van een
zelfbedieningsgroothandel die zich zou richten op kleine zelfstandigen. Dit Nederlandse
bedrijf heeft 6 filialen in België Tip : Kijk naar scherm (pasje)

N. Deze Zwitser, Jean genaamd, vestigde zich in 1857 in de Koninginnegalerij in Brussel. De
hoofdzetel is momenteel in Vlezenbeek en het bedrijf wordt bestuurd door de compagnie du
bois sauvage. Ze zijn sinds 2001 ook hofleverancier.
Tip : caprice en tentation (praline)

O. Dit bedrijf ging in augustus 2013 over de kop. De familie Lippens stichtte het bedrijf in
1988, maar sinds 2010 kwam het bedrijf in moeilijkheden nadat het zijn winkels had
verdubbeld. Tip : Winkel vol met diepvriezers

P. Twee broers, genaamd Boddaert uit het Nederlandse Hulst richtten hun bedrijf op in
1984. Het bedrijf groeide als kool en werd in 1999 overgenomen door Beatse Uhse. Elk jaar
noteren ze 3,5 miljoen bestellingen. Tip : Tarzan

Q. Dit is één van de grootste bedrijven ter wereld. Opgericht in 1961. In 2011 werd de
Europese hoofdvestiging in Den Haag toegewezen. Ze produceren zo’n 3 miljoen producten
per dag. Tip : Loodvrij

R. In 2000 begon Raymond Cloosterman zijn avontuur vanuit een diepgewortelde passie.
Momenteel hebben ze 400 verkooppunten wereldwijd maar ze blijven verder uitbreiden.
Hun hoofdzetel is in Nederland. Tip : sweet sunrise ofwel nu happy buddha

S.Deze keten van supermarkten werd in 1932 opgericht in Zegwaart door Adriaan Van Well.
Meestal zegt men dat de naam een afkorting is van het motto. “Door eendrachtig
Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig”. Volgens andere is de naam willekeurig gekozen,
omdat de oprichter Van Well het logo had getekend op de notulen van de
oprichtersvergadering. Dank u wel, hoofdsponsor ! Tip : Hoofdsponsor KWB Gestel

T. De Amerikaan Earl T. startte zijn bedrijf in 1944 in New Hampshire. Het bedrijf kende eerst
een tegenvallende verkoop, maar vanaf de jaren 50 gooide hij zijn strategie om en kon hij zijn
bedrijf met veel winst verkopen. Tip : Turbochef

U. Oorspronkelijk afkomstig van Australië en Nieuw-Zeeland. In 1978 stichtte Brian Smith in
California zijn product. Ze zijn wereldwijd te koop. Tip : schaapswol

V. Jean-Baptist Leestmans start in 1892 zijn zaak, maar geeft het beheer heel snel aan zijn
zoon Felix. Het bedrijf groeit, krijgt klappen in de oorlog, maar de familie zoekt know-how in
Amerika en floreert terug. In de jaren 80 komen er externen in het bestuur. Tip : Insua
kousen

W. Johannes Ignatius Wierdsma nam een bedrijf over in 1956 en gaf het deze naam.
Momenteel is Ronald Wierdsma de bestuurder en het hoofdkantoor bevindt zich in Epe. Pas
in 2014 tekende dit bedrijf het verdrag voor rechtvaardige salarissen.
Tip : goedkope
handdoek

X. Drie broers stichtten dit bedrijf in 1964 in Massachusetts . Lou Panico was al veel langer
bezig maar pas in 1964 ging hij samen met zijn broers Richard en Gene van start. Momenteel
zijn ze leider in hun segment en Lou staat nog steeds aan het hoofd van het bedrijf. Tip :
Mendeljev

Y. Dit Frans bedrijf werd in 1958 opgericht in La Gacilly in Bretagne. De onderneming is
aanwezig in 88 landen. De stichter is overleden in 2009. Tip : schoonheidsproducten

Z. David Schneider en Robert Gentz stichtten hun bedrijf in 2008 in Berlijn. Sinds 2010 is de
omzet met een factor 20 gestegen tot 3 miljard euro in 2015. Ondanks hun hoge omzet,
leden ze tot 2013 nog verlies. Tip : internet

RONDE 7 : ZOEK DE LINK ?
Bij deze ronde, verschijnen op het scherm 10 afbeeldingen, in deze bijlage zijn de foto’s
bijgevoegd op apart blad. Wij stellen jullie nu 10 vragen, de bedoeling is dat jullie het
antwoord op de vraag noteren op jullie antwoordblad en dat je hiermee een link zoekt met 1
van de 10 afbeeldingen op het scherm en het desbetreffende nummer hiervan noteert achter
je antwoord ! Elke afbeelding kan maar 1 maal gebruikt worden.

1) We zijn op zoek naar een familie vogels uit de orde van de zangvogels, die vrijwel
beperkt is tot Nieuw-Guinea, omringende eilanden en het noordoosten van Australië.
Ze zijn uitgedost met zeer weelderige veren. Dit is het resultaat van ver doorgeschoten
seksuele selectie, wat mogelijk was door het ontbreken van natuurlijke vijanden.
In Papoea-Nieuw-Guinea prijkt deze vogel op hun nationale vlag ? Welke vogel zoeken
we ?

2) Los Angeles,

1 . De wereld is in verval geraakt door vervuiling en overbevolking. Bij
gebrek aan plaats begint men de ruimte te koloniseren en om dit te bereiken worden
andro den ontwikkeld om grondsto en uit allerlei hemelobjecten te ontginnen. Wat u
net hoorde is geen toekomstvoorspelling, maar eerder het scenario van een
sciencefictionfilm uit 1982, geregisseerd door Ridley Scott. Deze speelt zich af tijdens
de technologische singulariteit, ofwel de tijd wanneer technologie de mens kan
overstijgen. Wij zoeken de naam van deze film, waarin de hoofdrol werd vertolkt door
niemand minder dan Harrison Ford.

3) We zijn op zoek naar een Duits componist en producent van met name filmmuziek. Hij
werd geboren in Frankfurt am Main. Hij speelde op jonge leeftijd piano. Maar na een
paar lessen gaf zijn pianoleraar er al de brui aan omdat hij zich meer bezighield met het
improviseren dan met studeren. Hij was actief in rockbands. Een van de bekendste
groepen waarin hij speelde was de in 1977 opgerichte groep Buggles.
Hij kwam in contact met film door een jarenlange samenwerking met de
componist Stanley Myers. Hij produceerde in 1987 de soundtrack voor de film The Last
Emperor.

4) We zijn op zoek naar een van de grondleggers van de Nederlandse taal Rock and Roll,
hij is ook een succesvolle producer en songwriter voor Nederlandse kunstenaars. Zijn
bekendste lied is Kom van dat dak af. Graag zijn naam.

5) Piercings. Populaire plaatsen op het lichaam zijn oor, neusvleugel, navel en tong.
Sommige onder jullie weten misschien dat een ringetje door de eikel van de penis ook
wel eens kan voorkomen. We vragen naar de naam van deze piercing

6) De Nobelprijzen durven al eens ironisch uitdraaien. Zo kreeg in 1948 de Zwitserse
chemicus Paul Hermann Müller de Nobelprijs Geneeskunde voor zijn ontdekking van
een zeer efficiënte pesticide, die daarvoor ook al gebruikt werd als geneesmiddel tegen
malaria. Een goeie twintig jaar later werd het product wereldwijd verboden omdat het
zeer giftig en extreem vervuilend is. Hoe heet deze insecticide ?

7) We zijn op zoek naar een jongerenreeks, gemaakt door het productiehuis Studio
100 voor Ketnet. De reeks gaat over een bovennatuurlijk trio met magische krachten,
en hun magische raadsman. Ze wonen in het dorpje Schemermeer, dat tevens een
portaal is, waar vaak wezens uit de onderwereld komen, meestal in menselijk
gedaante. In elke aflevering binden de drie de strijd aan met een nieuw wezen.
Graag de naam van deze serie.

8) Diana is de Romeinse godin van de jacht. Ze staat ook bekend als de maagdgodin die
zich ontfermt over maagden en vrouwen. Ze is de jongste van de drie maagdgodinnen,
die zworen nooit te zullen trouwen. Wie is naast Diana en Vesta de derde maagdgodin
in de Romeinse mythologie?

9) We zijn op zoek naar een Belgische atlete, die zich toelegt op de (middel)lange afstand
en het veldlopen. Zij veroverde twee Belgische en één Europese titel. Ze nam eenmaal
deel aan de Olympische Spelen en won helaas bij die gelegenheid geen medailles. In
2015 won ze de gouden spike voor de beste vrouwelijke belofte en in 2016 werd ze
sportbelofte van het jaar. Graag haar naam ?

10)

We hadden graag de naam van de vanaf de zon gezien tweede planeet van ons
zonnestelsel. De planeet is vernoemd naar de Romeinse godin van de liefde. Vanaf
Aarde gezien is deze planeet op de zon en de maan na het helderste object aan de
hemel. Wordt ook de Avondster of morgenster genoemd.

RONDE 8 : OLYMPISCHE SPELEN
1) Deze Belgische BMX-ster, behoort sinds 2013 bij de Europese top, ze werd Europees
kampioen in 2014 en won de Europian League. In Rio werd deze Molse knap zesde,
graag haar naam ?

2) Van adoptiekind uit Roemenië, met een mentale beperking, tot goud in Rio. Het
levensverhaal van deze sporter, was al bijzonder, maar hij kreeg extra pigment, door
de interviews die hij op de para-lympische spelen weggaf. De West-Vlaming, lanceerde
zelfs een nieuw stopwoord : Poef ! Deze Poef werd ook zijn bijnaam. Graag de naam
van deze paralympiër ? Tip : Zeilen.

3) In 2016 werd ons land 3 gouden olympische medailles rijker, namelijk Greg Van
Avermaet bij de wegwedstrijd, Nafi Thiam in de zevenkamp, maar in welke specifiek
discipline kreeg ons land de derde gouden plaques ?

4) Iedereen kan al weleens een blauwtje lopen, maar deze sporter nam dit vrijwel
letterlijk, 1 dag na de olympische spelen, liep hij een blauw oog op. Nadien werd hij
veel gevraagd in Tv-shows en quizzen, waar hij steeds hetzelfde verhaal moest doen
over het ontstaan van zijn blauwe oog. Welke sporter zoeken we ?

5) De Olympische spelen in cijfertjes. Meer dan 7 miljoen mensen werden verwacht, 10
500 atleten uit 205 landen zijn aangetreden in Rio in 28 verschillende sporten. 306
medailleceremonies, 40 000 bedden, 80 000 tafels, 40 000 stoelen en 11 miljoen
maaltijden werden geserveerd in het Olympisch dorp. Nu de vraag : waarvan werden
er 450 000 stuks voorzien ?

RONDE 9 : TIEN
Bij deze ronde stellen wij 10 vragen, die telkens een link hebben met de 10 geboden uit het
Oude Testament. (Hopelijk u allen gekend) U geeft op elke vraag het antwoord op de vraag,
goed voor 1 punt en het gebod waarnaar u denkt dat er hier verwezen wordt, ook goed voor
1 punt. Elk gebod kan maar 1 keer gebruikt worden .
1) Geef de naam van het liedje dat begint met volgende woorden :
De wereld staat voor ons heel even stil vandaag
En jouw hand die me brandt, streelt me traag
Je ogen lachen als ik zachtjes aan je vraag
Wil je meer, wil je weer, wil je graag
2) Welke God was de Romeinse tegenhanger van Poseidon ?
3) In welke 6-delige, Vlaamse TV-serie gingen een groepje ex-collega’s in de Ardennen op
zoek naar de waarheid achter het feit dat hun baas, Jan De Ridder, samen met het
geld uit hun bedrijf is verdwenen. Het productiehuis gaat failliet en de vrienden
verliezen elkaar uit het oog.
4) Welke kleur wordt traditioneel gelinkt met jaloezie ?
5) Geef de naam van de man die in 1888 volgens officiële bronnen een vijftal, maar in
werkelijkheid veel meer, prostituees in Londen op gruwelijke wijze vermoordde. Ze
hebben hem nooit kunnen pakken.
6) Kapitein Haddock is jullie allemaal wel gekend uit de stripreeks Kuifje. Maar weten
jullie ook wat de bekendste vloek van Kapitein Haddock in de stripreeks Kuifje is ?
7) Wat was de echte naam van getuige X1, die in de tweede helft van de jaren ’ enkele
mensen valselijk beschuldigde van seksueel misbruik en daar heel veel media-aandacht
voor zocht ?
8) Welke oude, TV-presentator is de vader van de broertjes de Waele, die bekend zijn van
de groep Soulwax en Many DJ’s ? Graag zijn artiestennaam.
9) In het Schipperskwartier van Antwerpen bouwde men in januari 2005 , naar een
ontwerp van designer Arne Quinze een legaal megabordeel met 51 mooie suites en het
bevat zelfs een eigen politiekantoor. Van safe sex gesproken. Graag de naam van dit
megabordeel ?
10)
Voor welk gebod hebben we nu geen vraag gesteld ?

Ronde 10 : Detailronde.
1) Filmpje 1 : Jeroom als quizzer in de Slimste mens.
=> https://www.youtube.com/watch?v=4WRLV4sxc-I
Het woord dat Jeroom niet kan vinden in zijn fotoronde, is bananenboot, hij geeft er
allemaal verschillende namen aan, maar geen enkele wordt er goedgekeurd. Maar
hebben jullie gezien hoeveel blauwe cirkels er zichtbaar zijn op deze gele banaan ?
2) Filmpje 2 : zonde van de zendtijd Kidicoke.
=> https://www.youtube.com/watch?v=HFJgL0Y3a24
Kidicoke, krijg het maar eens verkocht. Deze 2 verkopers proberen het. Ze vragen of je
het wil proberen, want je krijgt de kracht van een olifant maar wat blijf je ?
3) Filmpje 3 : Duke tape face
=> www.youtube.com/watch?v=qhqiGHQVJg8
Op het tasje van deze meneer staat een getallenreeks bestaande uit 7 getallen. Deze
reeks is helaas niet leesbaar op ons grote scherm, spijtig. Maar we hadden graagvan
jullie geweten wat de naam was van deze act ?
4) Filmpje 4 : Mag ik u kussen met Hilde Crevits
=> https://www.youtube.com/watch?v=ns0Ddj6Wjeg (15’37”-18’15”)
Dimitri Leu denkt dat hij een noodlanding moet maken, wat doet hij dan ?
5) Filmpje 5 : Van Echelpoel maakt supporterslied voor Tom Boonen
=> https://www.youtube.com/watch?v=CnJAmX9Z0DI
Kort vraagje : Wat heeft die van ons aan ?

RONDE 11 : SUPERRONDE. → Guy : Oneven & Peggy : Even
1) Badkamermeubilair in de sportwereld.
A/ Een Belgische eerste klasse speelt in een stadion vernoemt naar een
badkamermeubel. In dit badkamermeubel is er plaats voor 8035 toeschouwers. In
welke Belgische gemeente/stad speelt deze voetbalploeg ?
B/ In dit badkamermeubel nam de voormalige tourwinnaar, in november afscheid,
samen aan de zijde met Marc Cavendisch. Ook al is hij geen Belg, hij wou zijn laatste
wedstrijd in België in dit badkamermeubel toch rijden. Graag de naam van de
tourwinnaar die voor de laatste keer zijn haar kamde in dit badkamermeubel ?
C/ Dit Europees badkamermeubel heeft 10x dienst gedaan als plaats voor de Europacup finale. Ook de finale van Euro 2000 werd in dit badkamermeubel gespeeld.
Behalve voor voetbalwedstrijden, wordt dit meubel ook gebruikt voor popconcerten,
alle groten ter aarde traden hier op. In welke stad vindt je dit badkamermeubel ?
2) Oeps, een foutje.
A/ Op 26 februari werden in de Verenigde Staten zoals elk jaar de Oscars uitgereikt, de
belangrijkste filmprijzen. Maar bij de uitreiking voor "beste film" liep het even
helemaal fout. Maar ja, missen is menselijk. Welke film kreeg, na een foutje met de
enveloppe, uiteindelijk dan toch de Oscar voor beste film ?
B/K3 heeft met hun liedje ‘Ushuaia’ de Radio 2 Zomerhit in de wacht gesleept. Maar
ook tijdens deze prijsuitreiking liep het even fout. De verkeerde enveloppe werd
toegestopt en zo riep men Milow als winnaar op het podium. Wie riep hier de
verkeerde zanger op het podium ?
C/ Ook bij de uitreiking van de MIA’s liep het even mis. Prins Laurent mocht tijdens de
officiële uitreiking de MIA voor de beste Nederlandstalige act weggeven. Hij was naar
eigen zeggen “verstrooid” en noemde de groep met een verkeerde naam. Graag van
jullie de verspreking van Prins Laurent.
3) De zusjes Leyers.
A/ Wie van de zusjes Leyers speelt in Professor T de rol van inspecteur Annelies
Donckers, we vragen wel haar voornaam ?
B/ De nieuwe mannenzender Caz werd op een spectaculaire manier in gang getrapt,
namelijk met een heus boksgala onder BV’s. Zo namen onder meer Guga Baúl,
Maarten Breckx, Viktor Verhulst en Bill Barberis het tegen elkaar op bij de mannen.
Wie nam het bij de vrouwen op tegen de ex-K3-zangeres Josje Huisman, graag haar
voornaam ?
C/ De jongste van de Leyerszusjes werkt hard aan haar carrière als singer-songwriter
bij de pop-triphopgroep Maple Black. Deze band wordt dan weer perfect gemanaged
door een andere zus van de Leyers, zij verdiende eerder ook al haar sporen als
presentatrice en muzikant. Graag de voornaam ?

4) Op 28 & 29 januari 2017 vond het wereldkampioenschap veldrijden plaats. Wat jullie
allemaal weten is dat Sanne Cant en Wout Van Aert hier op het hoogste schavotje van
het podium belandde.
A/ Lekke banden vormden de rode draad in het WK. Blijkbaar had Wout wel voor de
juiste tubes gekozen en profileerde hij zich zo naar zijn tweede wereldtitel. Wout had
gekozen voor tubes die de laatste 6 jaren niet meer gebruikt werden, maar welke
kleur hadden deze tubes ?
B/ De wedstrijd vond plaats in Luxemburg. We hadden graag van jullie geweten in
welke stad het parcours gereden werd ?
C/ Door de dooi, kwamen de stenen op zondag met hun scherpe kantjes tevoorschijn.
Dit omdat het parcours gelegen was op een voormalig bedrijventerrein, dat je nu nog
terug vindt in Gent. Graag de naam van dit staalbedrijf ?
5) Hypes
A/ Er wordt aangenomen dat het fenomeen, dat we zoeken, werd opgericht door
studenten in Jacksonville, Florida , op 12 oktober 2016. De eerste posting is een
geïnspireerd werk van andere groepen, met name professionele atleten en
sportteams, die steeds complexer en uitgebreide video’s plaatsten. Het is een trend,
waarbij mensen als bevroren blijven staan terwijl een bewegende camera hen filmt.
Welke hype zoeken we ?
B/ Sinds de maand augustus wordt dit havendorpje, het kleinste van de 3
polderdorpjes met amper 35 inwoners, overspoeld door toeristen. Dit leidde tot zo’n
overlast van afval, drukte en lawaai dat de stad GAS-ambtenaren en politieagenten
naar het Scheldedorpje stuurde. Een verzoek aan de spelfabrikant Niantic om het
dorpje uit het spel te verwijderen werd niet ingewilligd, de drukte hield aan. Welk
havendorpje werd overspoeld door 1000-toeristen ?
C/ PSY kennen we allemaal nog wel met z'n 'Gangnam Style', maar het werd tijd voor
een vervanger - of eerder een opvolger. En die is gevonden. Hij is met zijn 'Pen
Pineapple Apple Pen' de nieuwste internet sensatie. Zijn korte song is zo verslavend en
zooooo random, dat je niet anders kan dan ervan houden. We zijn op zoek naar de
naam van de zanger van deze korte – verslavende song ?

6) Op 26 januari sloeg het noodlot toe bij Thomas Buffel, hij verloor zijn liefhebbende
echtgenoot na een strijd van drie jaar tegen een slepende ziekte, ze stierf in
aanwezigheid van haar gezin.
A/ De supporters van Thomas Buffel staken hem in ieder geval een hart onder de riem,
zij kleurden de tribune zwart met plastieken stroken en zongen het lied “You never
walk alone”. Bij welke voetbalploeg is Thomas Buffel kapitein ?
B/ Korte vraag : Graag zijn rugnummer ?
C/ “Onze liefste prinses heeft ons deze nacht verlaten”. Waren de woorden waarmee
Thomas Buffel het overlijden van zijn vrouw bekend maakte. Graag de naam van deze
lieve prinses, vrouw van Thomas Buffel ?
7) Goede doelen
A/ In 2016 organiseerde verschillende Vlamingen voor dit goed doel maar liefst 2510
ludieke acties en zamelde zo 4 1 3 677 € bij elkaar. Ook bekende Vlamingen deden
een buit in het zakje. Zo trok Tom Waes naar Napels op zoek naar Dries Mertens om
samen zoveel mogelijk geld binnen te halen. Tom ging een weddenschap aan met
Dries, per goal dat Dries kon scoren betaalde hij
€ uit eigen zak. Met deze actie
willen we door te lachen en samen gek te doen het taboe rond psychische problemen
doorbreken en bespreekbaar maken. Graag de naam van dit goede doel ?
B/ Het feit dat mensen zelf het goede doel kunnen kiezen waarvoor ze zich inzetten of
waarvoor ze geld inzamelen, verklaart voor een groot deel het succes van deze actie.
Na vier jaar zijn wij tot een vaste waarde voor veel Vlamingen uitgegroeid. In 2016
organiseerden de Vlamingen 6195 acties voor 1311 goede doelen en zamelde zo een
recordbedrag van 7 8
13 € bij elkaar. Welke actie zoeken we ?
C/ Deze actie is een jaarlijks terugkerende actie van de Nederlandse radiozender NPO
3 FM. Er wordt geld ingezameld voor projecten van het Nederlandse rode kruis. Een
jongetje van 6 met hersenstamkanker, daagde iedereen uit om zijn nagels te laten
lakken en dan een selfie te plaatsen met de hashtag #lakaan en dan 3 vrienden te
nomineren om hetzelfde te doen. Wie het niet aandurfde, moest dan het tienvoudige
doneren. Onze Noorderburen zamelde in 2 16 met deze actie maar liefst 8 744 131€
in. Graag de voornaam van het 6-jarige jongetje ?

8) De Playboy is, zoals jullie allemaal wel weten, een erotisch getint tijdschrift, vooral
bedoeld voor heteroseksuele mannen, opgericht in 1953. De inhoud bestaat uit een
aantal portretseries van blote vrouwen, met als klapstuk de 'playmate van de maand',
met daartussen ook interviews met bekende personen en politieke of culturele
analyses. Er zijn edities in diverse talen.
A/ Graag hadden we van jullie geweten wie er op het eerste Amerikaanse nummer
van het blad haar goddelijke lichaam toonde op de omslag en op de middenpagina.
B/ Playboy publiceerde in december 2015 hun laatste blad met foto's van volledig
naakte vrouwen, omdat dit door het internet achterhaald zou zijn geworden. Graag
hadden we van jullie nog geweten welke vrouw als laatste helemaal uit de kleren ging
voor dit Amerikaanse blad, het was trouwens niet de eerste keer dat zij dit deed.
C/ “Ik ben de eerste om toe te geven dat de manier waarop het magazine naakt bracht
volledig achterhaald was” verklaart de zoon van Playboy-oprichter Hugh Hefner, maar
“Naakt volledig bannen was fout. Bloot was nooit het probleem want er is gewoon
geen probleem met de naakte vorm. Vandaag nemen we onze identiteit terug en
keren we terug naar onze roots”. Graag de voornaam van de zoon van Hugh Hefner ?
9) Uit het leven van
A/ Ik volgde een opleiding kleinkunst op de studio Herman Teirlink, maar maakte deze
niet af en toch belandde ik in het acteursleven. Ik speelde in verschillende series en
kreeg namen als : Kevin, Steve, Bart, Rob, Dennis en nog vele andere. Eén van de
goede doelen waarvoor ik me inzette was Kom op tegen Kanker. Voor deze actie
moedigde ik vrouwen boven de 50 aan om een borstonderzoek te laten doen. Als dank
ben ik volledig uit de kleren gegaan onder het motto van de actie, "Laat wat zien". In
2016 liet ik het sportpaleis meerdere keren vollopen. Wie ben ik ?
B/ Ik kwam voor het eerst op televisie in de Tracey Aullman Show op 19 april 1987. Ik
ben ontworpen door Matt Groening, terwijl hij stond te wachten in de lobby van
James L Brooks. Ik ben de jongste telg in ons gezin en heb nog een oudere broer en
zus. Als ik op TV kom heb ik vaak een rode fopspeen in mijn mond. Ik kan nog niet
praten en daarom ben ik ook het minst gezien en wordt ik het minst gehoord op TV.
Wie ben ik, graag mijn voor en achternaam ?.
C/ Op 13-jarige leeftijd droomde ik ervan om astronaut te worden. Maar toen ik een
brief naar NASA schreef en vroeg hoe je astronaut werd, kwam ik van een koude
kermis thuis. Vrouwen kunnen geen astronaut worden, schreef NASA terug.
In 1997 won ik een Grammy award voor ‘best spoken word album’.
Mijn politieke loopbaan startte ik als republikein in 1964. Maar vanwege de
Vietnamoorlog, de Burgerrechtenbeweging in de VS en andere kwesties veranderde ik
van politieke kleur, en in 1968 sloot ik me aan bij de Democraten.
Wie ben ik, graag mijn voor en achternaam ?

10)
Verlof !
Volgende liedjes worden gezongen, door onze presentatrice, graag de uitvoerders.
A/ Holiday
B/ Hooray, Hooray, it’s al holi holiday
C/ Summer holiday

