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Ronde 1 : Fotoronde-“Tijdens de anatomieles”

Antwoorden

1. Roofthooft Dirk
2. Vandroogenbroeck Michael
3. Coorevits Stefanie
4. Wang Lulu
5. Van Tongelen Chris
6. Termont Daniël
7. Hals Frans
8. Thorgal
9. Tromp Cornelis
10. Hart Joe
11. Menier Constantin
12. Long Robert
13. Tettenman
14. Eykelkamp René
15. Lombardijen
16. Armani Giorgio
17. Kupfernagel Hanka
18. Kuyt Dirk
19. Bervoets Fred
20. Van Den Steen Julie

Ronde 2 : Warming Up ronde, letterlijk en figuurlijk.
1. Geneeskunde
In de biologische oorlogvoering wordt nogal eens Antrax gebruikt. Deze
infectieziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Bacillus anthracis.
Wij vragen echter de Nederlandse naam waarmee we antrax
aanduiden?
MILTVUUR
2. Economie
Hoe heet de Amerikaanse bandenfirma uit Nashville, Tennessee, die in
1988 werd opgekocht door het Japanse Bridgestone? Het gezochte
merk behield na de overname wel zijn eigen naam.
FIRESTONE
3. Film
Deze filmklassieker uit 1981 van Hugh Hudson vertelt het ware verhaal
van twee Britse atleten die tegen elkaar strijden op de Olympische
Spelen in 1924. De ene is een Schotse man die God aanbidt en de
andere is een Joodse student die rent voor beroemdheid. Wij vragen de
titel.
CHARIOTS OF FIRE
4. Politiek.
David Cameron zal blijvend herinnerd worden als de Bitse premier die
wegens de Brexit buitenspel werd gezet. Maar hoe heette de premier
onder wie het Verenigd Koninkrijk in 1973 toetrad tot de Europese
Unie?
HEATH (Edward)
5. Strips
Hoe zou jij je voelen als je met vuurrode ogen en een brandende mond
de hele dag met een grenspaal zou moeten zeulen? Niet zo best, he?
Daarom proberen Sus & Wis in album 246 uit 1995, deze sukkelaar van
zijn vervloeking te bevrijden. Hoe luidt de titel van dit stripalbum?
DE VONKENDE VUURMAN

6. Sport
Welke Londense voetbalclub speelt haar thuiswedstrijden op White
Heart Lane? 3 Rode Duivels teisteren er de grasmat. Graag de volledige
naam.
TOTTENHAM HOTSPUR
7. Flora
Deze vergeten groenten wordt ook wel eens snijbiet genoemd. Wij
vragen haar andere naam?
WARMOES
8. Aardrijkskunde
Wij vragen de naam van een zee die deel uitmaakt van de Grote
Oceaan, gelegen ten westen van het schiereiland Kamtsjatka, ten
noorden van de Koerilen en ten oosten van het eiland Sachalin. Naam?
ZEE van OCHOTSK
9. Informatica
Wij vragen de naam van de app die toelaat dat de gebruikers hun
locaties mededelen aan hun sociale netwerkvrienden. Het is een spinoff van de oudere Foursquare app.
SWARM
10.

Fauna

Dit bont gekleurd insect heeft een overwegend helder rode kleur met
een karakteristiek patroon van zwarte vlekken en hieraan is het te
herkennen. Het komt in grote delen van Europa voor en is ook in België
en Nederland te vinden. Het is voornamelijk een planteneter die niet kan
vliegen en is soms massaal aan te treffen bij lindebomen. Wij vragen zijn
Nederlandse naam.
VUURWANTS
11.

Wetenschappen

Dank zij Breaking Bad , waarin chemieleraar Walter White in het
drugswereldje de naam aanneemt van een Duitse natuurkundige die
bekend staat als één van de grondleggers van de kwantumtheorie. Hij

ontwierp ook de eerste naoorlogse Duitse kernreactor. Hoe heet deze
Duitser die in 1932 de Nobelprijs voor Natuurkunde kreeg?
(Werner) HEISENBERG

12.

Muziek ( fragment laten afspelen )

Jullie hoorden I'll Be There for You , een nummer van een Amerikaanse
band, dat vooral bekend is geworden als titelsong van de populaire
sitcom Friends. Naam van de band?
THE REMBRANDTS

Ronde 3 : Met naald en draad
5. Lifestyle
Het legendarische Belgische sigarettenmerk Belga verdween eind 2014
van de markt. Eigenaar British American Tobacco verkoopt ze
voortaan onder de naam Lucky Strike. Welke Belgische familie
lanceerde deze Belga-sigaret in 1923?
VANDER ELST
6. Aardrijkskunde
Ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1962, werd deze
toren in de stad Seattle in de Amerikaanse staat Washington gebouwd.
Wij vragen de naam van deze 184 m hoge toren?
SPACE NEEDLE
7. Flora
Hoe heet het mannelijk voortplantingsorgaan van een bloem? De
wetenschappelijke naam is Stamen
MEELDRAAD
8. Sport
Cees is een Nederlandse wielrenner geboren in Zeeland in 1950. In
1974 werd hij Nederlands kampioen. Hij nam 5x deel aan de Tour maar
reed hem nooit uit. Toch won hij twee etappes: in 1975 en in 1980. Hij
won ook etappes in de Vuelta in 1976 en 1977. In 1982 won hij de ster
van Bessèges en in 1983 de Driedaagse van De Panne. Tine is de
nieuwe bitch in de één-serie Thuis, waarin ze de rol van Tamara
Vereken vertolkt. Beiden hebben dezelfde familienaam. Dewelke?
PRIEM ( Cees & Tine )
9. Strips
Deze Franse striptekenaar en cartoonist werd om het leven gebracht op
7 januari in 2015 bij de aanslag op het hoofdkantoor van Charlie Hebdo
in Parijs. Wij vragen zijn “nom-de-plume”, zijn pseudoniem dus.
WOLINSKI (Georges)

10.

Taal

De kruiswoordpuzzelaars onder jullie gaan nu op zoek naar een
vijfletterwoord met volgende betekenissen: een recht gedeelte van een
trap, een manier van knopen, een afstandsmaat bij kettingen, een
punthoed of een volleybaltechniek.
STEEK
11.

Film

Deze Amerikaanse actrice werd in 1987 genomineerd voor een
Academy Award voor haar hoofdrol in Aliens en kreeg in 1989 ook
nominaties voor haar hoofdrol in Gorillas in the Mist: The Story of Diane
Fossey én voor haar bijrol in Working Girl. Wij vragen haar naam?
( SIGOURNEY ) WEAVER
12.

Aardrijkskunde

In welke gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen de
gebouwen van de VRT? In deze gemeente vinden jullie ook het
spoorwegmuseum “Trainworld “ dat haar deuren in 2015 opende.
SCHAARBEEK
13.

TV

De acteur, die jullie zoeken, werd in 1953 te Lier geboren. Hij speelde in
tal van tv-reeksen zoals Vossenstreken, Hotel 13, Thuis, Buiten de zone
en FC De Kampioenen. In Wittekerke speelde hij een aantal jaar de rol
van Burgemeester Peter Dehaene. Het best bekend is hij allicht dankzij
zijn hoofdrol in de misdaadserie ‘Langs de Kade’. Zijn naam?
( KAREL ) VINGERHOETS
14.

Film

Jullie gaan op zoek naar de naam van een Australisch theater- en
filmacteur, vooral bekend van de trilogieën The Matrix, The Lord of the
Rings en The Hobbit.
(Hugo Wallace) WEAVING
15.

Economie

Hij was van 2005 tot 2013 gedelegeerd bestuurder van de NMBSholding en in 2013 werd hij gedelegeerd bestuurder van de Nationale
Loterij. Wij vragen zijn naam.
HAEK ( Jannie)
16.

Muziek

Fragment laten spelen
Uitvoerders van “working my back to you”?
DETROIT SPINNERS

Ronde 4 : “Bergop en bergaf”-ronde
17.

Flora

Jullie gaan op zoek naar de naam van een kleine, ronde tot peervormige, zure citrusvrucht. Uit de schil van de onrijpe vrucht wordt
etherische olie gewonnen. Deze wordt veel gebruikt als geurstof in
parfums en andere cosmetica. Het is een hoofdbestanddeel van eau de
cologne en wordt als smaakstof gebruikt, onder meer in earlgreythee.
Geef ons de naam van deze vrucht.
BERGAMOT
18.

Kunst

Op de presentatie zagen jullie een aantal schilderijen van een Gentse
kunstschilder. Hij wordt bestempeld als een meester van het Vlaams
expressionisme. Geef ons zijn naam.
VAN DEN BERGHE (Frits)
19.

Religie

Sinds 2013 zit Franciscus op de pauselijke troon. Geef ons de
burgerlijke naam van deze Argentijn.
BERGOGLIO ( Jorge Mario )
20.

Fauna

Jullie gaan op zoek naar de naam van dit Italiaans hondenras.
Volwassen reuen hebben een schofthoogte van ca. 62 cm. Opvallend is
de kenmerkende “dreadlock”-vacht. Naam?
BERGAMASCO
21.

Sport

Na Björn Borg en Mats Wilander is deze tennisser de derde Zweed die
de top van de ATP-ranglijst haalde. Serve & volley was zijn
handelsmerk. In totaal won hij 42 enkel- en 18 dubbeltitels. Geef ons zijn
naam.
EDBERG (Stefan)

22.

Technologie

Tijdens zijn studie aan de Harvard-universiteit (waarmee hij stopte)
richtte hij samen met Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Sean Parker
en Chris Hughes in 2004 de sociaalnetwerksite Facebook op.
Tegenwoordig is hij de CEO van Facebook. Geef ons zijn naam.
ZUCKERBERG (Mark)
23.

Kunst

Deze Russisch goudsmid is bekend geworden als de maker van
uitbundige, met juwelen versierde eieren, die hij maakte voor de laatste
twee Russische tsaren, Alexander III en Nicolaas II. Geef ons de naam
van deze kunstsmid of de gelijknamige eieren.
FABERGé (Peter Carl)
24.

Eten & drinken

Deze Deense brouwerij met het hoofdkantoor in Valby in de hoofdstad
Kopenhagen werd in 1847 opgericht door Jacob Christian Jacobsen en
is sinds de fusie met de Noorse Orkla Group in de lente van 2000
uitgegroeid tot een van de grootste brouwerijen ter wereld. De slogan “
Probably the best beer in the world” moet jullie op de naam van deze
brouwerij brengen.
CARLSBERG (GROUP)
25.

Geschiedenis en film

Het complot van 20 juli 1944 was een poging om een staatsgreep te
plegen en Adolf Hitler te vermoorden. De Duitse edelman en kolonel ,
waarvan we de naam vragen, bereidde de bomaanslag voor. De
aanslag mislukte en de kolonel werd geëxecuteerd. Het verhaal werd
verfilm in Valkyrie, een Amerikaanse film uit 2008 waarin Tom Cruise de
rol speelt van de gezochte kolonel. Naam?
VON STAUFFENBERG ( Claus Schenk )
26.

Aarderijkskunde

Geef ons de Nederlandse naam van deze typische berg in Rio. Zijn
Portugese naam luidt Pao de Acucar.
SUIKERBROODBERG

27.

Economie

Deze Nederlandse politicus en bankier werd in 1998 de eerste
president van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Hij was de
drijvende kracht bij de invoering van de euro als betaalmiddel op 1
januari 2002 in de landen van de Europese Unie. Geef ons de naam van
deze Nederlander.
DUISENBERG (Willem Frederic)

28.

Muziek (eerste fragment laten spelen)

Wie horen jullie hier met Ich bin wie du.
ROSENBERG (Marianne)

Ronde 5 : We gaan een kaartje leggen-ronde
29. Kunst
Deze opera van Pjotr Tsjaikovski en van zijn broer Modest Tsjaikovski,
die het libretto verzorgde is een drieakter gebaseerd op het
gelijknamige verhaal van Aleksandr Poesjkin. En de titel van deze opera
is dezelfde als de titel van een psychologische roman uit 2016 van de
Nederlandse auteur Mensje van Keulen. Dewelke?
Schoppenvrouw
30.

Politiek

De crash van de bank Optima heeft de SP.a wat imagoschade
toegebracht, vraag het maar aan de Gentse burgemeester Termont.
Feestjes op dure yachten in Zuid-Frankrijk passen niet zo goed bij de
partij die opkomt voor de gewone man. Wie was ook al weer de topman
van Optima die zijn handen in onschuld wast?
(Jeroen) Piqueur
31.

TV

Bart De Pauw en collega Helen Perquy richtten in 2009 een eigen
productiehuis op. De Kazakkendraaiers, Quiz me Quick, de Bickerboys
en Twee tot de zesde macht zijn hun realisaties. Naam van het
productiehuis?
Koeken Troef
32.

Aardrijkskunde

Tijdens de periode 1956 tot 1986 kon men in een deelgemeente van het
Oost-Vlaamse Lebbeke tijdens de Oktoberfeesten degusteren van de
bieren van de brouwerij Van Roy. Hoe heet deze deelgemeente?
Wieze
33.

Muziek

(Eerst het fragment laten spelen.-Ramona)
Wij vragen de naam van deze band.
The Blue Diamonds

34.

Radio

Dit Radio 2 –programma, gepresenteerd door Edwin Ysebaert, liep van
1990 tot 1996. Het begon als een datingprogramma, maar evolueerde
tot een klankbord waar bellers hun relatieproblemen konden
aankaarten. Nadat Ysebaert in 1996 zijn ontslag indiende bij de VRT
werd het programma ook een tijdje heropgestart op Radio Flandria en
in 2001 op Radio Nostalgie. Wij vragen de naam van dit
radioprogramma.
Het Eenzame Hartenbureau
35.

Film

In deze film uit 2015, speelt Tom Hanks de rol van een advocaat, die
door de CIA werd gerekruteerd om een gevangen genomen VS-piloot
uit de Sovjet-Unie vrij te krijgen. Graag de titel van deze film
geregisseerd door Steven Spielberg?
Bridge of Spies
36.

Internet

Op de presentatie zien jullie het logo van een bekende website. Graag
de naam?
Pokerstars
37.

Sport

Dit NBA-team, uitkomend in de Pacific Division van de Western
Conference, speelt haar thuiswedstrijden in de hoofdstad van
Californië. Ze wonnen in 1951 het kampioenschap. Wij vragen de
volledige naam van deze Amerikaanse basketbalploeg.
Sacramento Kings
38.

Kunst

Op de power point zien jullie een parodie van Asterix en Obelix op één
van de bekendste werken van Pieter Bruegel de Oude. Graag de titel
van dit schilderij?
De Boerenbruiloft
39.

Strips

Wij vragen de naam van deze Nederlandse stripreeks van Fred de Heij
naar een scenario van Rob van Bavel. De strip speelt zich af tijdens WO
II in het Brabantse nationaal park “De Biesbosch” en handelt over een
pastoor die in het verzet zit. Zijn codenaam is tevens de titel van de
reeks. Naam?
Haas

40.

Muziek ( met fragment – All that she wants )

Deze Zweedse groep had in 1993 een megahit met dit nummer. Naam
van deze groep?
Ace of Base

Ronde 6 : De Goed Fout-ronde
41. Varia
2015 was voor Vincent Kompany een zeikjaar. Hij werd fel geplaagd
door blessures en in de media werd hij neergesabeld voor zijn sportieve
prestaties op het voetbalveld. In februari moest hij zijn 2 sportbars
sluiten. Zowel in Antwerpen als Brussel gingen de deuren dicht. Wat
was de naam van deze sportbars?
GOOD KOMPANY
42.

Literatuur

Hilde Van Malderen, de enige vrouwelijke voltijdse voetbaljournaliste in
Vlaanderen voor o.a. Het Laatste Nieuws en Sporting Telenet, gooide in
2014 een bommetje in de voetbalwereld door een boek uit te brengen
over het hoog testosteron-gehalte in het topvoetbal. Met sappige
anekdotes en bewaarde sms’jes bracht ze het schaamrood op de
wangen van menig voetballers en trainers uit onze eerste klasse. Wat is
de titel van dit boek?
SPEELGOED
43.

Eten & drinken

Hoe heet de massa van samengeklonterde eiwitten uit de melk die het
eerste stadium van de kaas vormt. Deze kaasstof wordt bekomen door
aan verse melk stremsel toe te voegen
WRONGEL
44.

Mythologie

Deze Griekse godin, dochter van Zeus en Leto, is o.a. de godin van de
maan en de jacht. Haar Romeinse ekwivalent heet Diana. Haar naam?
ARTEMIS
13.

Geschiedenis

Nadat jarenlang tevergeefs naar Bin Laden, de oprichter van de
islamistische terreurorganisatie Al Qaida, was gezocht, werd hij op 2
mei 2011 in een Pakistaanse stad door Amerikaanse elitetroepen
gedood. Geef ons de naam van deze Pakistaanse stad.
ABBOTTABAD

14.

TV

Het komisch TV-programma op Q2 draait om vier komieken Begijn le
Bleu, Jeron Dewulf, Thomas Smith en Christophe Stienlet die elkaar
gênante opdrachten geven. Om de beurt voert eén van hen een
opdracht uit terwijl de andere drie zeggen wat deze moet doen. Naam
van dit programma?
FOUTE VRIENDEN
15.

Flora

Wij vragen de naam van een inheemse heester uit de rozenfamilie. De
vruchten zijn geelbruin gevlekt met een dikke schil en grijzig
vruchtvlees. Ze zijn pas eetbaar als de vorst er overheen is gegaan en
ze een beetje beurs, zeg maar “rot”, worden. Ze worden vooral gebruikt
voor compotes en gelei. Naam?
MISPELS
16.

Aardrijkskunde

Op de blinde kaart zien jullie een ingekleurd land, samen met de vlag.
Wij vragen de naam van dit Midden-Amerikaans land waar men met
quetzals betaald?
GUATEMALA
17.

Literatuur

Jullie zoeken een 19-eeuwe Franse schrijver die jullie vooral kennen
van het jeugdboek “Sans famille” oftewel “Alleen op de wereld”. Het
verhaal vertelt over het weeskind Remi dat op jonge leeftijd aan een
oude straatmuzikant wordt verkocht. Het boek werd meermaals
verfilmd. Naam van de auteur?
MALOT (Hector)
18.

Politiek

Welke Portugese socialistische politicus is sinds 1 januari 2017 de
nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties die Ban Ki-Moon
opvolgde?
GUTERRES (António)
19.

Sport

De Zwitserse triatlete die jullie zoeken schreef tussen 1998 en 2005
maar liefst 6 maal de Ironman van Hawaii op haar naam. Hoe heet deze
vrouwelijke triatlonlegende?
(Natascha) BADMANN

20. Muziek (filmfragment : No matter what)
Naam van deze Britse popgroep uit de jaren 70-ig?
BADFINGER

Ronde 7 : Make some noise ronde
45.

Varia

Welk koperen blaasinstrument is tevens de naam van een sterk blond
bier van hoge gisting met 8,5 vol% alcohol, ontstaan in brouwerij De
Hoorn in Steenhuffel.
CORNET
46.

Strips

Wij vragen de naam van een Vlaamse stripreeks van de hand van Marc
Legendre, die de reeks van 1983 tot 2002 onder het pseudoniem Ikke
publiceerde. Hoofdpersonage van de reeks is een hyperkinetische
jongen, met een eierhoofd. Hij heeft een hekel aan gezag en komt
voortdurend in problemen met zijn ouders en leraars.
BIEBEL
47.

Eten en drinken

Deze Italiaanse alcoholische drank, met een alcoholpercentage tussen
de 25 en 30 procent, wordt gemaakt van citroenen. Het is een likeur die
vooral bereid wordt in het zuiden van Italië, rond de golf van Napels,
langs de Amalfikust en op het eiland Capri. Het wordt meestal zeer
koud (4 à 5°C) na de maaltijd als digestief gedronken. Daarnaast wordt
het meer en meer in cocktails gebruikt. Naam?
LIMONCELLO
48.

Geschiedenis ( eerst geluidsfragment!)

Jullie hoorden het typische geluid tijdens de duikvlucht van de Duitse
bommenwerper Junkers JU-87, beter bekend als Stuka. Het
angstaanjagende geluid werd geproduceerd door een instrument met
een kleine propeller die door de wind, tijdens zijn steile duikvlucht,
werd aangedreven. Geef ons de naam van deze sirene genoemd naar
een Bijbelse stad ten noordwesten van de Dode Zee?
JERICHOTROMPET
49.

Wetenschappen

Wat is de medische term voor “vorming van een bloedstolsel in een
ader of een slagader”
TROMBOSE

50.

Film ( fragment : The piano)

Jullie zagen een fragment uit een film uit 1993, geschreven en
geregisseerd door Jane Campion. Met deze film was ze de 1ste
vrouwelijke regisseur die een Gouden Palm won op het filmfestiva van
Cannes. Titel van de film
THE PIANO
51.

TV

Jill Peeters, David Dehenauw en Frank Dubocage kregen bij VTM een
nieuwe weervrouw als collega erbij. Graag haar naam?
(Eva) CLOCKAERTS
52.

Flora

Deze plant uit de schermbloemenfamilie komt in Nederland en
Vlaanderen algemeen voor, in het bijzonder op wegbermen die hierdoor
wit gekleurd worden.De schermenzijn samengesteld uit witte bloempjes
die elk vijf kroonblaadjes tellen. De plant is behaard en wordt tot 1,5 m
lang. Hij bloeit van april tot juni. Wat is de Nederlandse naam van deze
plant met holle stengel?
FLUITENKRUID
53.

Eten en drinken

Hoe worden de afzonderlijke kippenkuiten, al dan niet klaargemaakt, in
de culinaire wereld genoemd. Zonder deze Engelse keukenterm kan
een trommelaar niet roffelen.
DRUMSTICK(S)
54.

Politiek

Hij was tussen 1967 en 2009 de langstzittende president van een
Afrikaanse staat, een record. 42 jaar lang was hij president van Gabon.
In 2009 overleed hij op 74-jarige leeftijd. Wat was de naam van deze
president? Bijkomende tip : een Afrikaanse antilopensoort en een
muziekinstrument hebben dezelfde naam.
(Omar) BONGO

55.

Varia

Het is doorgaans een jonge bediende in een luxueus hotel die,
traditioneel gekleed in een rood of bruin uniform met een rond petje, de
hotelgasten en ander personeel helpt met uiteenlopende klusjes, zoals
de lift bedienen, bagage dragen of een boodschap doen. In een
Amerikaans hotel wordt hij “Groom” genoemd. Hoe heet hij in het
Nederlands?
PICCOLO

56.

Muziek ( fragment : Moviestar )

Artiestennaam van de zanger?
HARPO

Ronde 8 : Ik had beter een stiel geleerd-ronde
57.

Geschiedenis

Hij was een bijzonder omstreden politicus omdat hij als leider van het
Vlaams Nationaal Verbond (VNV) de Vlaamse Beweging in een
collaboratieavontuur met de nazi’s stortte. Hij werkte mee aan de
vervolging van Joden en ronselde duizenden jonge kerels om aan de
zijde van nazi-Duitsland aan het Oostfront te gaan strijden. Hij overleed
in 1942 aan een hartaanval. Het einde van de oorlog maakte hij dus niet
mee, zijn onvermijdelijke veroordeling als collaborateur bijgevolg
evenmin. Wie was deze omstreden collaborateur?
(Staf) DE CLERCQ
58.

Flora

Welke appelsoort werd rond 1865 door een Australische grootmoeder
voor het eerst gekweekt? Het was een kruising van een wilde appel met
een inheemse soort. Het resultaat was een erg groene appel met zéér
vast vruchtvlees en een zurige smaak. Naam van deze appelsoort?
GRANNY SMITH
59.

Technologie

Jullie gaan op zoek naar de naam van een website en een app waarmee
men foto’s en videofragmenten kan delen. De website is ontwikkeld
door het Canadese bedrijf Ludicorp en werd in maart 2005
overgenomen door Yahoo!. Geef ons de naam van deze website.
FLICKR
60.

Sport

Johan Cruijff, Wim Jansen en Juan Lozano waren ooit ploegmaats bij
een Amerikaans elftal dat uitkwam in de North American Soccer
League van 1974 tot 1980. Het team had in Washington D.C. zijn
thuisbasis. Wij vragen de tweedelige naam van deze voetbalploeg?
WASHINGTON DIPLOMATS
61.

Aardrijkskunde

Liefdeskoppeltjes van over de hele wereld kwamen sinds 2008 naar
deze Parijse brug over de Seine, om een hangslot aan de omheining van
deze brug vast te maken, als teken van hun eeuwige liefde. Wegens

instortingsgevaar door overgewicht werd deze praktijk in september
2014 door het arrondissementsbestuur verboden en werden de sloten
verwijderd en de relingen vervangen. Naam van deze brug?
PONT DES ARTS
62.

Eten en drinken

Een barman gebruikt deze handige tool om het ijs te verwijderen uit een
cocktail wanneer hij de drank geshaked heeft. Hij plaats deze tool op de
shaker en giet de cocktail in het glas. Wij vragen de Engelse term voor
zo’n zeefje.
STRAINER
63.

Sport

Jullie zien foto’s van de jongste voetbalscheidsrechter uit de Belgische
eerste klasse. Geboren in 1989, debuteerde hij op 24-jarige leeftijd in
de Jupiler Pro League. Wij vragen zijn naam?
(Lawrence) VISSER
64.

Film

Wie is deze Schots filmacteur. Hij speelde hoofdrollen in onder meer
The Phantom of the Opera (2004), '300' (2006), P.S. I Love You, Butterfly
on a Wheel (beide 2007) en London Has Fallen (2016)?
(Gerard) BUTLER
65.

Economie

Jullie zien het logo van een winkelketen met ruim 1.250 vestigingen in
Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Luxemburg. De eerste winkel
werd geopend in maart 1967 in Alphen aan den Rijn. Naam van deze
winkelketen?
ZEEMAN
66.

Lifestyle

Deze straalvinnige vis uit de familie van de horsmakrelen heeft zijn
Nederlandse naam te danken aan het feit dat hij meestal roggen en
haaien in scholen begeleidt. Hij voedt zich met de etensresten en de
parasieten van zijn gastheren. De Engelstaligen noemen dit visje “pilot
fish”. Nederlandse naam van deze vissoort?
LOODSMANNETJE

67.

TV / Techniek

Deze vakterm uit de TV-wereld is de naam van de eerste aflevering van
een TV-serie. Ze duurt meestal langer dan de normale afleveringen en
dient in eerste instantie om een televisiezender te overtuigen om de
serie aan te kopen. Met welke Engelse term wordt dergelijke aflevering
aangeduid?
PILOT
68.

Muziek ( fragment : Désenchantée)

Naam van deze zangeres
(Mylène) FARMER

Ronde 9 : “Ik ben met de velo gekomen” ronde
69.

Taal

Welke bijnaam geven de Londenaars aan hun metro, die officieel
Unterground wordt genoemd?
THE TUBE
70.

Eten & drinken

Geef ons de Nederlandse naam van het donkerbruin tot zwart Duitse
volkorenbrood zonder korst, dat voor minstens 90% uit grof gemalen
roggemeel of volkorenrogge bestaat. Het is zwaarder en compacter
dan tarwebrood. Het wordt gedurende minstens 16 uur gebakken. Deze
erg lange baktijd laat toe dat het zetmeel in het graan ontbindt in
suikers die karamellisatie ondergaan.
POMPERNIKKEL
71.

Geschiedenis

Eind mei, begin juni 1940 was het Brits expeditionair leger door de
oprukkende Duitsers omsingeld op het strand van Duinkerken. Via een
spectaculaire evacuatie door een Britse vloot die bestond uit zowat
alles dat kon varen werden er 330.000 soldaten geëvacueerd. Deze
operatie kreeg een codenaam. Dewelke?
DYNAMO
72.

Wetenschappen

Een snurkende partner kan soms vervelend zijn. Snurken is in bepaalde
gevallen het gevolg van een slaapstoornis, waarbij tijdens de slaap
perioden van ademstilstand of ernstig verzwakte ademhaling meer dan
5 maal per uur voorkomt. Wij vragen de medische term voor deze
ademstilstand tijdens de slaap.
APNEU
73.

Ruimtevaart

Deze Russische lanceerbasis is een echt begrip in de ruimtevaart
aangezien vanop deze plaats de eerste kunstmaan, de eerste mens en
het eerste ruimtestation in de ruimte werd gebracht. De bouw van deze
lanceerbasis begon juni 1955 en hiermee is dit ook de oudste
lanceerbasis ter wereld. Wij vragen de naam.

BAJKONOER (KOSMODROOM)

74.

Muziek

Met de show Café Flamand doorkruist deze componist, schrijver en
muzikant samen met Niels Destadsbader en Peter Van De Veire het
land. K3 kent hij als geen ander en met Free Souffriau mag hij de koffer
induiken. Zijn naam?
(Miguel) WIELS
75.

Wetenschap

De radius is een bot in de onderarm, dat van de elleboog naar de pols
aan de laterale kant loopt. De kant van de duim, dus. Het is een lang
bot, prismatisch van vorm en lichtjes gebogen in de lengte. Geef ons de
Nederlandse naam van dit bot.
SPAAKBEEN
76.

TV- (videofragment)

Jullie gaan op zoek naar de naam van een tiendelige televisieserie uit
2001 over de Tweede Wereldoorlog. Het is een coproductie van Steven
Spielberg en Tom Hanks, waarin de rol van de Easy Company van het
506th Parachute Infantry Regiment in de oorlog wordt getoond. De
serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen Ambrose.
BAND OF BROTHERS
77.

Sport

Nadat “Mister Michel” bij RSC Anderlecht zijn job als manager had
overgedragen aan Herman Van Holsbeeck bleef hij actief als één van de
verantwoordelijken van het restaurant in het Vanden Stock Stadion.
Hoe heet dat restaurant?
LE SAINT-GUIDON
78.

Geneeskunde

Deze Amerikaanse voorvechter voor het recht op euthanasie kreeg van
tegenstanders de bijnaam Dr. Death, omdat hij meer dan honderd
mensen hielp bij een zelfgekozen dood. Deze dokter begon begin jaren
negentig met hulp bij zelfdoding. Hij maakte een 'zelfmoordmachine',
waarbij een arts een infuus kon aanbrengen bij een patiënt, die
vervolgens zichzelf een dodelijk middel kon toedienen. Wat is de naam
van die dokter die in 2011 overleed?

(Jack) KEVORKIAN

79.

Taal ( eerst video bekijken)

Een omhaal is een speciale techniek in het voetbal, die uitgevoerd
wordt door een speler die zijn lichaam naar achteren en zijn been
omhoog gooit om de bal achterwaarts over zich heen te spelen. Een
omhaal is daardoor één van de spectaculairste en knapste manieren
om een doelpunt te scoren. Hoe noemen de Engelsen uit de Premier
League zo’n shot? Het antwoord past perfect in deze ronde.
BICYCLE KICK
80. Muziek (fragment : Losing my religion)
Naam van de band?
R.E.M.

RONDE 10 : ALFABET -RONDE

Letter

VRAGEN

Antwoorden

A

Welke A was niet alleen een Amerikaans zanger die hits scoorde met de nummers
“Venus” en “Why”, is tevens een eiland uit de Keltische mythologie, maar is ook de
titel van een album en van een nummer van de Britse rockgroep Roxy Music ?

AVALON

B

Welke B is de zwarte panter uit “Junglebook”?

BAGHEERA

C

Welke C is zowel

een wijk in Londen, een meisjesnaam, een Engelse
punkband en een voetbalclub?

CHELSEA

D

Welke D was met 7 gouden medailles dé ster op het WK zwemmen 2017

DRESSEL
(Caeleb)

E

Welke E is de naam van idioot Pedro ?

ELIAS

F

Deze F is de naam van een insecticide dat begin augustus een eiercrisis
veroorzaakte.

FIPRONIL

G

Welke G is zowel een Amerikaanse acteur, als een Amerikaanse fabrikant van
gitaren, tevens de naam van een woestijn in Australië alsook de broers van Que
Sera Mi Vida ?

GIBSON

H

Welke H , is de naam van een Aussie, die de editie 2016 van Parijs-Roubaix won?

HAYMAN
(Mathew)

I

Welke I is een lijn die op een weerkaart plaatsen met gelijke temperatuur verbindt? ISOTHERM

J

Met welke J duidt men het jong van een kangoeroe aan?

JOEY

K

Welke K is de meisjesnaam van Angela Merkel?

KASNER

L

Welke L , een Frans scheikundige, formuleerde de wet van behoud van materie?

LAVOISIER
(Antoine)

M

Deze M is een Italiaans sportkledingsmerk dat gehuwd is met de Française Brigitte MACRON
Trogneux.

N

Op welk N, een Amerikaanse beurs, worden aandelen van technologiebedrijven
zoals Google, Apple en Microsoft verhandeld?

NASDAQ

O

Welke O is de eeuwige vijand van Blake en Mortimer. Een stripreeks van Edgar P.
Jacobs?

OLRIK

P

Welke P is een sport waarbij men gebruik maakt van een cochonet.

PETANQUE

Q

Welke Q is een Engels vijfletterwoord voor vaginale flatulentie? In het Nederlands
spreekt men over schedewind.

QUEEF

R

Welke R is een wereldberoemd auteur van jeugdliteratuur die onder het
pseudoniem Robert Galbraith boeken voor volwassenen schreef.

ROWLING (J.K.)

S

Welke S is de titel van een song van Niels en Wiels die door Radio 2 uitgeroepen
werd tot Zomerhit van 2017?

SKWON MEISKE

T

Deze T noemt

men in de autotechniek de hefboom tussen de
nokkenas en de kleppen. Deze hefboom brengt de draaiende
beweging van de nok over op een verticale beweging van de klep.
Een dolfijnsoort draagt dezelfde naam.

TUIMELAAR

U

Welke U is de titel van een boek van Thomas More, een Britse televisieserie uit
2013, een nummer van zowel Within Temptation als Frank Boeijen en tevens de
samenvattende naam voor een denkbeeldige, ideale plaats ?

UTOPIA

V

Welke V is een Nederlandse kunstschilder, bekent van o.a. “Het melkmeisje” en “
Het meisje met de parel”?

VERMEER

W

Deze W, een Australische filmregisseur, maakte volgende films: The Way Back,

WEIR (Peter)

Master and Commander, the Truman Show, Dead Poets Society, the Mosquito
Coast, Witness, the Year of living dangerously en Gallipoli
X

Deze X is het enigste chemisch element dat voorkomt in de Tabel van Mendelejev.

XENON

Y

Welke Y is de naam van een Japans bedrijf van sportartikelen? Het maakt vooral
attributen voor badminton, tennis en golf. Het hoofdkwartier bevindt zich in Tokio.

YONEX

Z

Welke Z is niet alleen de dochter van Koen en Valerie, maar is tevens de naam van
de portaalwebsite van Telenet voor je dagelijkse portie entertainment?

ZITA

