4DE SK ETERNITQUIZ
Finale Versie : Geert 07-02-2019

Opsteller : Wiet Jacobs
Quiz op vrijdag 22-02-2019-Zaal DE TOEKOMST

Ronde 1 : De Fotoronde

Als opwarmertje krijgen jullie 2 pagina’s met foto’s. Wie herkennen jullie?
Jullie krijgen twaalf minuten om de juiste namen achter de nummers te
noteren.
Ronde 1 : antwoorden

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Naam
Lisa Naert
Joachim von Ribbentrop
Mieke Van Hecke
Roman Bezus
Bettina Geysen
Harvey Weinstein
Meryame Kitir
Luca Brecel
Lieve Blancquaert
Pascal Braeckman
Anuna De Wever
Jeff Bezos
Julie Colpaert
Wim Opbrouck
Hanne Decoutere
Jordy Clasie
Tiny Bertels
Philippe Close
Kate Upton
Justin Trudeau
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Ronde 2: De Indianen Ronde

1. Literatuur
Old Shatterhand is de krijgsnaam die de Duitse schrijver Karl May zichzelf
toebedeelde in zijn wereldberoemde westernverhalen. Die verhalen spelen
zich vaak af kort na de Amerikaanse Burgeroorlog. Old Shatterhand is de
bloedbroeder van het opperhoofd van de Apachen. Samen strijden zij voor
een vreedzame, christelijke wereld in de ontluikende Verenigde Staten van
eind 19e eeuw. Wat is de naam van het indiaanse opperhoofd?
Winnetou

2. Strips
In het derstigste Jommeke-album, Jommeke in de Far West, maakt de lezer
kennis met het bevriende indianenvolk de Propere Voeten. Hoe heet het
opperhoofd van de Propere Voeten. Zoals zijn naam laat vermoeden is hij
heel dik en ook heel klein van gestalte.
Dikke springmuis

3. Lifestyle
Hoe noemt men de kegelvormige indianentent vervaardigd van bizonhuiden
of canvas en gemonteerd op een houten karkas?
Tipi

4. Film
The Lone Ranger is een Amerikaanse westernfilm uit 2013, geregisseerd
door Gregor of Gore Verbinski met Armie Hammer in de titelrol en Johnny
Depp als indiaan. Wij vragen de naam van het personage dat Johnny Depp
vertolkt?
Tonto
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5. Muziek
Wij vragen de naam van een Amerikaanse rockband die het bekendst is
geworden als begeleidingsband van de Canadese singer-songwriter Neil
Young. De groep is vernoemd naar de legendarische indianenleider van de
Lakota en hun naam is dezelfde als die van een wereldberoemd Parijs
cabaret met naaktdanseressen, dat nog steeds bestaat.
Crazy Horse

6. Aardrijkskunde
De Inca's waren een indianenvolk dat vanaf de dertiende eeuw leefde in
een gebied rondom hun hoofdstad in het huidige Peru. Wat was de naam
van die hoofdstad, die als bijnaam ‘de Keizerlijke stad’ draagt.
Cuzco

7. Geschiedenis
Op 25 juni 1876 vond de fameuze “Slag bij Little Bighorn” plaats, een
treffen tussen de 7de Cavalerie van het Amerikaanse leger enerzijds en de
indianenvolkeren Sioux en Cheyenne anderzijds. De blanke
cavaleriedivisie werd nagenoeg volledig uitgeroeid, samen met haar
bevelhebber. Wij vragen de naam van de generaal die aan het hoofd
stond van de 7de US Cavalerie? Zijn naam lijkt verdacht veel op die van
een oude BRT-weerman.
Custer (George)

8. Kunst
Jullie gaan op zoek naar de naam van monumentale sculpturen die de
oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika sneden uit grote
boomstammen, voornamelijk uit rode ceders. Na het uitsnijden werden de
kunstwerken beschilderd. Zeker de indianenvolken aan de noordwestkust
van Amerika hebben van oudsher deze palen gemaakt. De symbolen die
op de paal worden aangebracht slaan vaak op de gemeenschappelijke
waarden, culturele overtuigingen en geschiedenis van het volk. Hoe heet
zo’n paal?
Totem(paal)
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9. Film/strips (eerst fragment!)
Dit indianenkrijgertje, lid van de Rondbuiken, is een stripfiguur uit de
tekenstudio van Walt Disney. Hij verscheen voor het eerst in een korte
animatiefilm in 1937. Graag de naam van deze kleine indiaan?
Hiawatha

10. Taal
Een kort en eenvoudige vraag: wat is het indiaanse woord voor “vrouw”?
Squaw

11. Mode en lifstyle
Wij vragen de naam van een schoeisel dat traditioneel gedragen wordt door
de inheemse volkeren van Noord-Amerika, de indianen dus. In Europa werd
dit schoeisel, in aangepaste vorm, een modieuze vrijetijdsschoen. Wat is de
naam?
Moccasin(s)

12. Muziek
Wie is de zanger van L’été Indien?
(Joe) Dassin
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Ronde 3 : We vliegen naar Mars-ronde

1. TV
Deze radio- en televisiepresentatrice ging in 2014 aan de slag bij Radio 2
als een van de drie Madammen, naast Anja Daems en Cathérine Vandoorne.
Op TV presenteerde ze samen met Jan Van Looveren en Thomas
Vanderveken ‘Voor hetzelfde geld’ en nu werkt ze met dezelfde mannen aan
een opvolger, Factcheckers. Wij vragen haar naam.
Van Marsenille (Britt)

2. Strips
Dit beestje van de hand van tekenaar Franquin kreeg een eigen stripreeks,
maar maakte al in 1952 voor het eerst zijn opwachting in de strips van
Robbedoes en Kwabbernoot. Wat is zijn naam?
Marsupilami

3. Film
Sophie Danièle Sylvie Maupu, is een Franse actrice en filmregisseuse. Maar
wij kennen haar beter onder haar artiestennaam. In de James Bondfilm ‘The
World is Not Enough’ vertolkte ze de rol van Elektra King. Graag haar
artiestennaam dus.
Marceau (Sophie)

4. Sport
Deze Nederlandse winger werd wereldberoemd dankzij zijn snelle rushes bij
Ajax, Arsenal en FC Barcelona. Tussen 1993 en 2004 kwam hij 86 keer voor
Oranje uit. Sinds juli 2012 is hij de directeur voetbalzaken bij Ajax. Over
wie gaat het?
Overmars (Marc)
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5. Eten en drinken
Een spek(je) is snoepgoed dat in Vlaanderen ook nonnenbil of meiskesvlees
wordt genoemd. Een andere naam ervoor is witte drop. Het is een sponzige
zoete substantie die, in de moderne variant, is gemaakt uit suiker of
maïsstroop, opgeklopt eiwit, geweekte gelatine, Arabische gom en kleuren smaakstoffen. We kennen het snoepgoed ook onder zijn Engelse naam.
Dewelke?
Marshmellow

6. TV (fragment laten spelen)
Wie goed keek, herkende de omgeving. De serie die we zoeken werd voor
een groot deel hier in Kapelle-op-den-Bos gedraaid. Het gaat over een
één-reeks uit 2014, naar een scenario van Mathias Sercu. De reeks vertelt
het verhaal van Nico, een veertiger die na het overlijden van zijn moeder
voor zijn autistische broer Rudy zorgt. Hij krijgt daarbij de steun van zijn
dochter en zijn vrienden. Naam van deze serie?
Marsman.

7. Strips
Jullie zien de cover van album nr 34 uit de Suske en Wiske reeks. Wij
vragen de titel van het album. Het was één van de strips uit de zogeheten
‘blauwe reeks’, acht meer uitgebreide verhalen die Vandersteen in de
jaren vijftig schreef in opdracht van het weekblad Kuifje.
De gezanten van Mars

8. Sport
Van welke Europese voetbalploeg zien jullie hier het logo? Eric Gerets en
Raymond Goethals waren er ooit trainer. Graag de volledige naam van de
club?
Olympique Marseille
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9. TV
Gerda leerden wij al kennen ten tijde van “Kapitein Zeppos”. Daarnaast
had Gerda ook rollen in "Axel North", "Wij, Heren Van Zichem" en "De
Paradijsvogels".
In de laatste decennia dook ze ook op in FC De Kampioenen, Familie,
Heterdaad, Thuis en tal van andere reeksen. Geef ons de achternaam van
deze Gerda.
Marchand (Gerda)

10. Aardrijkskunde
Tijdens de Koude Oorlog voerden de Verenigde Staten 24 atoomproeven
uit op het Bikini atol. Tot welke eilandengroep behoort dit atol? We
geven jullie nog mee dat de hoofdstad van deze eilandengroep Majuro is.
Marshall-eilanden.

11. Eten en drinken
M&M's zijn Amerikaanse chocoladesnoepjes. Ze hebben een gekleurde
buitenlaag waarop de letter "m" is aangebracht. De snoepjes zijn
vernoemd naar de beide uitvinders van de pinda’s in een chocoladejasje.
We vragen hun beide namen?
Mars (Forrester) & Murrie (Bruce)

12. Muziek (Fragment laten spelen)

Wie horen jullie hier?
Mars (Bruno)
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Ronde 4 : De LOTTO Ronde
(Fotocopie uitdelen)
_____________________________________________________

Jullie kregen een fotocopie uitgedeeld dat verdacht veel lijkt op een Lottobulletin. Alle antwoorden in deze ronde zijn of bevatten een getal dat jullie
aankruisen op jullie Lotto-formulier. Dat getal kan ook in een vreemde taal in het
antwoord vervat zitten. Let op : jullie kruisen maar 12 getallen op het formulier
aan. Voor elk kruisje dat te veel op het formulier staat zal de jury een punt
aftrekken.

1. Ruimtevaart
Hoeveel Amerikaanse astronauten hebben er in totaal op de maan gewandeld?
12

2. Wetenschappen
Chemie uit de humaniora. Wanneer jullie op elk van de hoeken van een pentagon
een zwavelzuurmolecule zouden bevestigen. Hoeveel atomen hebben jullie dan in
totaal?
35

3. Sport
Uit hoeveel innings bestaat een honkbalwedstrijd?
9

4. Toerisme
Het Atomium is een van de internationale trekpleisters van onze hoofdstad. Dat
het monument 9 bollen telt weten de meesten onder jullie wellicht. Maar hoeveel
verbindingsbuizen zijn er tussen de verschillende bollen?
20
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5.

Literatuur

Welke Russische schrijver is bekend van de romans ‘De gebroeders Karamazov’,
‘Misdaad en straf’ en ‘De idioot’.

(Fjodor) Dostojevski – (2)

6.

Aardrijkskunde

Wat is de naam van de abdij van West Vleteren, waar het beroemde
trappistenbier wordt gebrouwen?
Sint Sixtus abdij (6)

7. Fauna
Hoeveel poten hebben 4 tarantula’s méér dan 5 pietermannen?
32

8.

Politiek

Duitsland is niet ingedeeld in provincies, maar in deelstaten die veel van hun
beleid zelf kunnen invullen. Uit hoeveel deelstaten bestaat Duitsland?
16

9.

Kunst

Via een ramkraak is eind april 2018 uit een kunstgalerij in Knokke-Heist het
gouden kunstwerk “ Natural Golden Chaos “ ter waarde van maar liefst 2,2
miljoen euro gestolen. Welke kunstenaar maakte dit werk? We kennen hem
vooral van zijn rode installatie op de dijk van Oostende en zijn kortstondige
huwelijk met Ann Lemmens.
(Arne) Quinze
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10. Sport
Wat is de naam van deze doelman die tijdens het seizoen 2017-2018 zowel het
doel van Standard Luik als van de nationale Mexicaanse ploeg verdedigde?
(Guillermo) Ochoa

11. Anatomie
In de lagere school leren we dat het menselijke skelet van een volwassen man 4
zwevende en 6 valse ribben telt. Hoeveel ware ribben hebben wij dan? Jullie
kruisen dit getal aan op jullie Lottoformulier.
14

12. Muziek (Lessons in Love)
Naam van de band?
Level 42
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Ronde 5 : De Chinese Ronde

1. Taal
Een gemakkelijke en korte openingsvraag. Het is een vrucht, het is een taal
en het is een hoge ambtenaar in het oude China. Welk woord past bij die
drie definities?
Mandarijn

2. Geschiedenis
Tussen 1899 en 1901 kwam een Chinese nationalistische beweging in
opstand tegen de groeiende invloed van Westerse imperialistische
mogendheden in China. Deze opstand luidde het einde in van de keizerlijke
dynastie. De dramafilm “55 Days at Peking” met Charlton Heston, Ava
Gardner en David Niven verhaalt over deze oorlog. Wat is de naam van de
opstand.
Boksersopstand (ook Boksersoorlog)

3. Aardrijkskunde
Macau was de eerste en daarmee ook de oudste kolonie van een Europees
land in China. De stad Macau werd in 1557 gesticht. Pas in 1999 werd de
regio terug overgedragen aan de Chinese Volksrepubliek, weliswaar met de
garantie dat het een autonoom beleid kan blijven voeren. Van welk
Europees land was Macau tot 1999 een kolonie?
Portugal

4. Lifestyle
Om aan het vrouwelijke schoonheidsideaal te voldoen, werden in het oude
China de voeten van jonge meisjes héél strak ingebonden, zodat de tenen
werden misvormd en de groei ervan werd afgeremd. De traditie hield
eeuwenlang stand en ging soms zeer ver; vaak werden vrouwen met
vervormde voeten aan de meest welvarende huwelijkspartners gekoppeld.
Wat is de gangbare benaming van deze misvormde voeten?
Lotusvoeten
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5. Vlaggenkunde
Een kort vraagje: Hoeveel gele sterren telt de vlag van de Volksrepubliek
China?
Vijf

6. Fauna
Dit hondje met zijn zijdeachtige vacht en 'ingedeukte' gezicht verhuisde in
1860 na de plundering van het paleis van de Chinese keizer mee als
krijgsbuit naar het Verenigd Koninkrijk. In China werd het ras al sinds de
8ste eeuw gehouden en dan nog uitsluitend aan het keizerlijke hof. Wat is
de Nederlandse naam van dit wereldberoemde hondenras?
Pekinees

7. Aardrijkskunde
Deze woestijn staat bij veel Chinezen bekend als hànhǎi, wat zoveel
betekent als droge zee. Het is de grootste woestijn van Azië en bevindt
zich in het noorden van de Volksrepubliek China en in het zuiden van
Mongolië. Wij vragen de meer bekende Mongoolse naam van deze
woestijn.
Gobi-woestijn

8. Sport
Op 15 april 2018 won Daniel Ricciardo de Formule 1 Grand Prix van China.
In welke stad, en dat is ook de grootste van China, vindt deze GP plaats?
Shanghai

9. Flora
De zijderups is een van de bekendste en meest gekweekte insecten ter
wereld. De rupsen leven van de bladeren van de Morus Alba. Deze plant
komt oorspronkelijk voor in China maar is in verschillende delen van de
wereld aangeplant om de larven van de zijdevlinder te kunnen voeden.
Wat is de Nederlandse naam van de Morus Alba?
(Witte) moerbei
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10. Economie
Deze zakenman en oprichter van de Alibaba Group is daarnaast ook
China's grootste filantroop. Hij is de rijkste Chinees en kondigde in
september 2018 zijn vertrek aan als CEO van de Alibaba Group. Hij wil
zijn leven spenderen aan filosofie en onderwijs, maar blijft Alibaba wel
adviseren. Wij vragen zijn naam.
(Jack) Ma (Ma Yun is ook goed)

11. Taal
Ruimtevaarders dragen in verschillende landen een andere naam. Zo
noemen de Amerikanen hun ruimtevaarders astronauten, bij de Fransen
heten ze spationauten, de Russen hebben het steevast over hun
kosmonauten. Maar hoe noemen de Chinezen hun ruimtereizigers?
Taikonauten

12. Muziek ( Nine Million Bicycles)
Wie zingt er over de fietsen van Peking?
(Katie) Melua
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Ronde 6 : “Het gebeurde allemaal in 2018” Ronde

1. Fauna
21 juni 2018 was een dramatische dag voor de zoo van Planckendael. Er
werd een ontsnapte leeuwin doodgeschoten die de veiligheid van de
bezoekers in het gedrang bracht. Wat was de naam van deze leeuwin?
Rani

2. TV
Welk TV-gezicht is de winnaar van de Wablieft-prijs 2018. Met die prijs
bekroont Wablieft elk jaar een organisatie, project of persoon die heldere
taal gebruikt. Eind 2018 liep er op Canvas nog een reeks waarvan hij het
gezicht was.
(Lieven) Scheire

3. Techniek / Rampen
Wat is de naam van de tuibrug, in voorgespannen beton, die in augustus
2018 instortte in de Italiaanse havenstad Genua? Ze draagt de naam van
de ontwerper.
(Ponte) Morandi

4. Sport
Hoe heet de West-Vlaming die in 2018 in Berlijn Europees kampioen werd
op de marathon?
(Koen) Naert

5. Politiek
Journalist Jamal Khashoggi werd in oktober in het consulaat van SaudiArabië in Instanbul vermoord. Voor welke Amerikaanse krant werkte
Khashoggi?
Washington Post
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6. Literatuur
In oktober verscheen het Groot Vlaams Wielerwoordenboek. Het is
geschreven door wielercommentator Michel Wuyts en een West-Vlaamse
columniste en schrijfster, die houdt van de koers. Ze was al te gast in Vive
le vélo en schreef eerder al het boek De seingever. Wie schreef samen
met Wuyts het Vlaamse wielerwoordenboek? Nog een tip: in 2011
debuteerde deze Tieltse met de roman Vurige tong.
(Ann) De Craemer

7. Film (eerst fragment!)
Welke Amerikaanse fantasyfilm, geregisseerd door Guillermo del Toro,
won in maart 2018 de Oscar voor beste film?
The Shape of Water

8. Literatuur
Wat is de titel van het boek van Louis Paul Boon dat handelt over een
struikrover die in de 18de eeuw de streek van Aalst teisterde? Over dit
boek komt er een nieuwe televisieserie die in het prachtige natuurgebied
Kluisbos werd opgenomen en waarin Matteo Simoni de rol van de
struikrover vertolkt. De reeks ging in oktober in wereldpremière op het
Film Fest Gent en zal binnenkort op VTM worden uitgezonden. Titel van
het boek en de reeks?
De Bende van Jan de Lichte

9. Economie / sport
Na de overname van Anderlecht kondigde Marc Coucke aan dat hij op 1
maart zijn nieuwe paars-witte club onder handen zou nemen. Tot dan had
hij de tijd om KV Oostende over te dragen aan een nieuwe eigenaar. Je
mag immers geen 2 clubs uit dezelfde afdeling in je bezit hebben. Aan wie
verkocht Coucke KV Oostende?
(Peter) Callant
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10. Strips
De vader van onsterfelijke superhelden als Spider-Man, Hulk en X-Men is
afgelopen jaar gestorven. De bedenker van het iconische Marvel
universum verlangde zelf ook naar superkracht. Wat is de naam van deze
Amerikaanse schrijver en stripauteur?
(Stan) Lee

11. Wetenschappen
Jullie zoeken de naam van een vaak gebruikte onkruidverdelger, die
omstreden is omwille van het hoofdbestanddeel glyfosaat. Dit bestanddeel
is vermoedelijk ‘kankerverwekkend’, hoewel er nog geen
wetenschappelijke consensus is. In ons land is de onkruidverdelger sinds
juli 2018 verboden voor particulieren. Hoe heet deze onkruidverdelger,
waarvan u hier de verpakking ziet?
Round-Up

12. Muziek ( eerst clip afspelen)
Deze Franse zangeres stierf op 7 januari 2018 aan de gevolgen van
kanker. Ze is onder andere bekend van haar relaties met Claude François
en Michel Berger, maar toch vooral van haar onvergetelijke muziek. Wij
vragen haar artiestennaam.
(France) Gall
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Ronde 7 : De Afval-Ronde

1. Flora
Deze tropische vezel wordt gewonnen uit de bladeren van plantensoorten
die tot het geslacht Agave uit de Agavenfamilie behoren. Deze vezel wordt
vooral voor touw, borstels en vloerbedekking gebruikt. Ook dartsborden
worden met deze vezel gemaakt. Graag de naam.
Sisal

2. Sport
Basketbal. Naast bondscoach Philip die head-coach is van de Belgian Cats,
spelen zijn beide dochters Kim en Hanne eveneens in het team. Geef ons
de naam van deze basketfamilie?
Mestdagh

3. Wetenschappen
Jullie gaan op zoek naar een chemisch element met symbool Sr en
atoomnummer 38. Het is een zilverwit aardalkalimetaal dat hevig reageert
met water en zuurstof. Daarom wordt het in olie bewaard. Het metaal wordt
vooral gebruikt om krachtige magneten te maken. Naam?
Strontium

4. Politiek
Hoe heet het parlement van Noorwegen?
Storting (of Stortinget)

5. Eten en drinken
De drank, die jullie zoeken, komt van het Duitse "Underberg" en wordt
vervaardigd uit druiven afkomstig van het Franse Charente gebied. Deze
Duitse "Weinbrand", rijpt 2 tot 3 jaar op zijn speciaal geselecteerd vaten.
Het kan als een tegenhanger van de Franse cognacs worden gezien. Naam
van deze Duitse brandewijn?
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Asbach Uralt

6. TV
Jullie zoeken de naam van een Vlaamse dramaserie van Skyline
Entertainment voor Eén. De reeks werd bedacht door Ward Hulselmans en
geregisseerd door Frank Van Mechelen met Filip Peeters in de hoofdrol.
Salamander

7. Film
Hij was een Frans filmregisseur die voornamelijk bekend is om zijn op
Alfred Hitchcock geïnspireerde mysteries. In zijn films geeft hij vaak op
een afstandelijke wijze inzicht in persoonlijke relaties. Kenmerkend is zijn
kritiek op de middenklasse, het milieu waarin hij opgroeide. Hij wordt
beschouwd als een van de grondleggers van de nouvelle vague. Hij
overleed in 2010 op 80-jarige leeftijd.
Madame Bovary en La cérémonie zijn zijn bekendste films. Graag zijn
naam.
(Claude) Chabrol

8. Geschiedenis
Deze Duitse veldmaarschalk speelde een belangrijke rol in de Tweede
Wereldoorlog in Noord-Afrika. Zijn bijnaam was de woestijnvos. Bij de
Tweede slag om El Alamein was hij de tegenstander van Bernard
Montgomery. Hij dwong zowel bij de asmogendheden als de geallieerden
veel respect af. Naam?
(Erwin) Rommel

9. Lifestyle
Jullie gaan op zoek naar een kleur. De naam is afkomstig uit India en zou
zoveel betekenen als ‘aardkleur’. De kleur wordt wereldwijd gebruikt voor
legeruniformen en bij camouflage. Naam?
Kaki
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10. Aardrijkskunde
Van welk Centraal-Amerikaans land zien jullie hier de vlag?
El Salvador

11. Film
Wij vragen de titel van een Oscarwinnende oorlogsfilm uit 1967 en in een
regie van Robert Aldrich. Hoofdrollen waren onder andere weggelegd voor
Lee Marvin en Charles Bronson. De film speelt zich af tijdens de Tweede
Wereldoorlog en vertelt het fictieve verhaal van een geheime missie
waarbij twaalf zwaar gestrafte criminelen in ruil voor kwijtschelding van
hun straf boven vijandelijk gebied worden gedropt om daar een aantal
hooggeplaatste Duitse officieren te vermoorden. Quentin Tarantino bracht
later met Inglourious Basterds hulde aan dit soort van fictieve
oorlogsfilms. Graag de Engelstalige titel dus.
The Dirty Dozen
12. Muziek
Wie horen jullie hier? Naam van de band.
Matia Bazar

19

Ronde 8 : De Maritieme Ronde

1. Geschiedenis
Op Goede Vrijdag, 14 april 1865 werd in een theaterzaal in Washington,
president Abraham Lincoln neergeschoten. Hoe heette zijn moordenaar?
BOOTH (John Wilkes)

2. Muziek ( Fragment laten spelen)
Deze zangeres is in Duitsprekende landen een van dé meest beroemde
stralende sterren aan het schlagerfirmament. Wij vragen haar naam?
(HELENE) FISCHER

3. Mode en lifestyle
Deze Nederlandse modeontwerpster brak in 1993 internationaal door met
haar lingerielijn “Undressed”. Haar lingerie kenmerkt zich door een strak
lijnenspel van bandjes en doorkijkjes, met gebruik van openingen en
transparante materialen. Wie is deze Noord-Brabantse ontwerpster?
DEKKERS (Marlies)

4. Strips
Jullie gaan op zoek naar een Belgische stripreeks van de tekenaar Peyo. Er
verschenen in de jaren zestig en zeventig in totaal 14 albums en enkele
korte verhalen. De stripreeks is een superheldenstrip drie draait rond een
gewoon jongetje met een rode jas, blauwe sjaal en zwarte baret. Hij is
oersterk, snel en heeft een paar andere superkrachten die vergelijkbaar zijn
met die van Jerom. Wij vragen zijn Nederlandstalige naam en voornaam.
STEVEN STERK
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5. Taal
We vragen jullie de Engelse term voor het smokkelen van alcoholische
dranken. Het is een term die vooral gebruikt werd in de jaren 1920 tijdens
de Amerikaanse drooglegging. Vandaag wordt het woord vooral gebruikt in
de muziekindustrie. Het doelt op een onofficiële opname, die vaak tegen de
wil van artiest of platenfirma op de markt verschijnt. Meestal zijn dit illegale
liveopnames van concerten of ongebruikte/alternatieve versies van
studiotracks. Welk Engels woord vragen we hier?
BOOTLEG

6. Eten en drinken
Een gemakkelijke uit de regio. Jullie zoeken de naam van een Mechelse
brouwerij die o.a. de bieren Gouden Carolus, Dentergemse Witte,
Maneblusser, de Cuvée van de Keizer en Lucifer brouwt. Naam?
(Het) ANKER

7. Film ( eerst fragment spelen)
Jullie zagen een fragment uit een Duitse oorlogsfilm uit 1981. De film
werd geregisseerd door Wolfgang Petersen, het scenario werd gebaseerd
op een roman uit 1973 van de Duitse auteur Lothar-Günther Buchheim.
Wij vragen de Duitse titel van deze klassieker?
DAS BOOT

8. Fauna
Hij is een zware en krachtige hond, die vroeger als oorlogshond werd
gebruikt. Vandaag wordt hij vooral als beschermhond ingezet. Het hoofd is
breed tussen de oren en het voorhoofd is vlak. De huid is erg gerimpeld.
Hij heeft hangende oren die dun aanvoelen. De vacht is kort en niet te fijn
en is bruin of bruinachtig. Geef de naam van deze soort die ook als
Engelse dog bekend staat?
MASTIFF
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9. TV
Piet Piraat is een Vlaams kinderprogramma dat wordt geproduceerd door
Studio 100. Samen met zijn bemanning maakt Piet Piraat de gekste
avonturen mee tijdens zijn zoektocht naar de verborgen schat. Wat is de
naam van het schip van Piet Piraat?
DE SCHEVE SCHUIT

10. Games
In dit klassieke denkspel probeer je de code van je tegenspeler te kraken.
Met zwarte en witte pinnen, geeft je tegenspeler aan welke pionnetjes
juist geplaatst zijn, welke juist gekozen zijn maar foutief geplaatst en
natuurlijk welke gewoonweg fout zijn. Hoe luidt de naam van dit spel?
MASTERMIND

11. Fauna
Kenmerkend voor de mannetjes van deze zeevogelsoort is de
roodgekleurde keelzak, die ze kunnen “opblazen”. Ze zijn ruim een meter
groot, hebben een spanwijdte van meer dan twee meter en kunnen zowaar
niet zwemmen. Naam van deze vogelsoort?
FREGATVOGEL

12. Muziek (fragment : Girls, Girls, Girls)
Wie horen jullie hier? Naam van de band.
SAILOR
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Ronde 9 : “Wie van de Vier”-Ronde

In deze ronde krijgen jullie telkens viertallen te zien. Wij geven jullie de
naam van 3 leden gratis en voor niks cadeau. Jullie geven de naam van
het ontbrekend lid.
Een voorbeeld : Jullie zien een foto van “The Beatles” en wij zeggen John,
Paul en George. Jullie antwoorden Ringo.

1. TV
Hoe heet de vierde vriend uit de Amerikaanse komische reeks ‘ The Big
Bang Theory’, die na het twaalfde seizoen dit jaar geen vervolg meer krijgt.
Jullie krijgen van mij Leonard, Howard en Raj. Wat is de voornaam van de
4de vriend?
Sheldon

2. Aardrijkskunde
De Donau stroomt door vier Europese hoofdsteden. In geografische
volgorde zijn dat eerst Wenen dan Bratislava en daarna Budapest. Wat is
de overgebleven hoofdstad?
Belgrado

3. TV
De vier snotapen van de basisschool South Park Elementary teisteren sinds
1997 ons scherm. Eric, Stan en Kenny krijgen jullie cadeau. Wat is de
voornaam van de 4de snotaap?
Kyle

4. Aardrijskunde
Afrika telt vier onafhankelijke staten van wie de naam begint met de letter
”B”. Botswana, Burundi en Benin krijgen jullie. Welk vierde Afrikaans land
begint met de letter “B”?
Burkina Faso
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5. Biologie
Een ware klassieker uit de lagere school, tenminste toch bij ons op het
platteland: de vier magen van de koe. Wij zeggen Lebmaag, Boekmaag en
Pens. Jullie vervolledigen met de laatste koemaag.
Netmaag

6. Koningshuis
Onze koning Filip I en Mathilde hebben 4 kinderen op de wereld gezet.
Kroonprinses Elisabeth, Eleonore en Gabriël geven we weg. Hou luidt de
naam van het 4de koningskind?
Emmanuel

7. Weerkunde
Meer bepaald, de IJsheiligen. Op 11 mei vieren we Mamertus en op 12
mei Pancratius. Een dag later is het de beurt aan Servatius. Welke
IJsheilige vieren we op 14 mei?
Bonifacius

8. Toerisme
Uit het graniet van Mount Rushmore werden de portretten van 4
Amerikaanse presidenten gehakt. George Washington, Abraham Lincoln
en Theodore Roosevelt zijn er 3 van. Hoe heet de andere president?
(Thomas ) Jefferson

9. Lifestyle
Het zijn misschien de bekendste zussen van Vlaanderen - de dochters van
muzikant en presentator Jan Leyers. Jullie krijgen van ons Ella, Billie en
Olga. Geef ons de voornaam van de ontbrekende Leyerssister.
Dorien
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10. Nobelprijs
Anno 2019 hebben we vier Belgische winnaars van de Nobelprijs voor de
Vrede. Wij geven jullie het Instituut voor Internationaal Recht (1904),
August Beernaert (1909) en Henri La Fontaine (1913). Welke Belgische
pater kreeg in 1958 de Nobelprijs voor de Vrede? Hij is de stichter van
Vredeseilanden, dat tegenwoordig Rikolto heet.
(Dominique) Pire

11. Sport
Op de 4 x 100 meter estafette voor vrouwen tijdens de Olympische Spelen
van 2008 in Peking behaalden onze dames een zilveren medaille die later
zou omgeruild worden voor een gouden plak omdat de Russische ploeg
werd gediskwalificeerd. Olivia Borlée, Kim Gevaert en Élodie Ouédraogo
krijgen jullie van ons. Wie was de vierde loopster uit dit team?
(Hanna) Mariën

12. Muziek
De Rolling Stones. Leadzanger Jagger en gitaristen Richards en Wood
geven we weg. Hoe luidt dan de naam van de drummer?
Watts
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Ronde 10 : ABC-Ronde
___________________________________________________________________________

A

Deze A is een apostel die aan een X-vormig kruis werd
gekruisigd.

Andreas

B

Als eigenares van L'Oréal was ze de rijkste vrouw van
Europa en één van de rijkste mensen ter wereld. Ze
overleed in september 2017. Haar naam?

(Liliane)
Bettencourt

C

Op de Olympische Zomerspelen van 2012 in Londen
haalde deze sportschutter een zilveren medaille op het
onderdeel” 50 m liggend kleinkalibergeweer.”. Naam?

(Lionel) Cox

D

Deze D is de Marokkaanse munteenheid

Dirham

E

Deze E is de studie en de leer van en streven naar
aanpassing van de werkomstandigheden aan
de aard en de begrenzingen van de mens.

Ergonomie

F

Deze F diende van 1999 tot 2007 als minister van
Defensie. Van 2010 tot 2014 was hij voorzitter van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zijn naam?

(André)
Flahaut

G

Hoe noemt men ‘Op de kop' in het water gaan staan om
voedsel onder water te zoeken; de kop en de borst steken
hierbij onder water, terwijl het achterste boven water
steekt. Vooral eenden en zwanen zien we dit weleens
doen.

Grondelen

H

H is de wetenschap die zich bezighoudt met de betekenis
van wapenschilden

Heraldiek

I

Deze I is het grootste schiereiland in de Adriatische Zee.
Istrië
Het ligt tussen de Golf van Triëst en de Kvarner. Het wordt
gedeeld door Kroatië, Slovenië en Italië.

J

(eerst muziek) Naam van deze rockband uit San
Francisco?

Jefferson
Airplane

K

Deze K is de naam van een gebergte in Centraal-Azië, op
het grensgebied van Pakistan, India, China en
Afghanistan. Het gebergte wordt tot de Grotere Himalaya
gerekend. De hoogste top is de K2, de op één na hoogste
berg ter wereld.

Karakoram
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L

België is wereldwijd gekend voor zijn muziekfestivals,
waarvan Rock Werchter natuurlijk het bekendste is. De
Nederlandse tegenhanger van Rock Werchter is Pinkpop.
Wij vragen u in welke gemeente dit treffen jaarlijks plaats
vindt.

Landgraaf

M

Deze M was jarenlang Hitlers persoonlijke arts. Hij stond
bekend om de vele geneesmiddelen en drugs die hij de
Führer toediende, hoewel hij later aan de Amerikanen
verklaarde dat het slechts om onschuldige huis-, tuin- en
keukenmiddelen ging. Zijn naam

Morell
(Theodor)

N

N is de naam die we kennen van een reeks
gebeurtenissen in Duitsland in 1918 en 1919 met als
hoogtepunt het afzetten van de Duitse keizer Wilhelm II en
de vorming van de democratische Weimarrepubliek?

Novemberrevolutie

O

O is eetbaar papier. Het is een dun, wit ongedesemd
baksel van rijstzetmeel of aardappelzetmeel. Naam?

Ouwel

P

Deze P is een seksuele handeling die inhoudt dat een
vrouw de anus van een man penetreert met een
voorbinddildo of een vibrator.

Pegging

Q

Deze Q is het pseudoniem voor Jean-Marie Mathues, een
Belgisch cartoonist die publiceert of publiceerde in o.a. PMagazine en Gazet van Antwerpen.

Quirit

R

Julius Caesar sprak bij de oversteek van een riviertje in de Rubicon
Italiaanse regio Emilia-Romagnade de illustere woorden
‘Alea iacta est’. Naam van de rivier?

S

Naam van deze Oostenrijkse expressionistische
kunstschilder. Jullie zien hier twee zelfportretten.

(Egon)
Schiele

T

Welke Russische auteur schreef “Oorlog en Vrede”,
“Anna Karenina” en “De Kozakken”?

(Aleksej)
Tolstoj

U

Italië is opgedeeld uit twintig regio's. Eén daarvan beslaat
de Tibervallei en wordt het groene hart van Italië
genoemd. Deze regio grenst aan Toscane, Le Marche en
Lazio en haar hoofdstad is Perugia. Wat is de
geografische benaming voor deze streek?

Umbrië

V

We noteren 3 feb 1959, "The day the music died". Welke
"V" overleed samen met Buddy Holly
en JP "The Big Bopper" Richardson in een vliegtuigcrash?

Valens
(Richie)
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W Misdaadauteur Henning Mankell heeft zijn bekendheid
vooral te danken aan een boekenreeks over een
eigenzinnige politie-inspecteur. De naam van de
inspecteur is meteen ook de naam van de boekenreeks.
De reeks werd extra succesvol toen er ook televisieseries
van werden afgeleid. Over welke boekenreeks van
Henning Mankell hebben wij het hier?

Wallander

X

Hoe noemt men iemand die positief is ingesteld ten
opzichte van vreemdelingen en buitenlanders?

Xenofiel

Y

Deze Y is een nieuwe knolgroente op de Vlaamse markt,
met een gemengde smaak van appel, peer en
watermeloen. Echt nieuw is de groente niet want ze wordt
al sinds mensenheugenis verbouwd in het
Andesgebergte.

Yacon

Z

De Z die jullie zoeken is de naam van de mascotte van het
WK voetbal 2018 in Rusland.

Zabivaka
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