


KWB quiz - 201  3   – Reglement en wetenswaardigheden  

Deze quiz is een algemene weetjes/kennisquiz waar we zoveel mogelijk verschillende onderwerpen aan 
bod willen laten komen, gestoffeerd met makkelijke, minder makkelijke en moeilijke vragen.
De quiz is opgebouwd uit 10 reeksen :

1) 2is1 (22pt)
2) Muziekronde – artiesten (24 pt)
3) Rund-paardronde (23 pt)
4) Muziekronde – fragmenten (24 pt)
5) Duoronde (50 pt)

PAUZE 15 min.
6) Bewogen vertellingen (11 pt)
7) Culinaire ronde  foto's (20 pnt) – gerechten (21 pt)
8) Cluedoronde (30 pt)
9) E-ronde (25 pt)

Zoals jullie zien hebben alle rondes een titel meegekregen.  Deze titels zijn niet zomaar gekozen, maar 
verwijzen naar een bepaald verband of een link tussen alle antwoorden van die ronde of een bepaalde 
wetmatigheid waarrond de antwoorden van die ronde is opgebouwd.
Bv. : zo zou bij een ronde getiteld ‘KWB kleurt je dag’ alle antwoorden binnen die ronde een kleur 
kunnen bevatten.  Hou er ook rekening mee dat het verband tussen die antwoorden niet enkel in de 
Nederlandse taal voorkomen!  Zo zouden volgende antwoorden perfect in de ‘VTM kleurt je dag’-ronde 
kunnen voorkomen : Felix van Groeningen (regisseur van ‘De Helaasheid …’, voetballer Georges Grün, 
film van Hitchcock (of plaat van U2) ‘Vertigo’ of zanger Cee Lo Green

Wat betreft de vragen en antwoorden wordt er niet gekeken naar de schrijfwijze, maar probeer fonetisch 
juist te zijn.  Bij antwoord Margareth Thatcher wordt Margareth Tetsjer ook goedgekeurd (een c kan 
zowel s of k zijn; x kan ks zijn).

Bij het vragen naar persoonsnamen wordt telkens als antwoord de FAMILIENAAM verwacht, tenzij 
expliciet anders wordt gevraagd (zoals in de Duoronde).  Uitzondering hierop zijn ARTIESTENNAMEN 
waar dan wel de VOLLEDIGE NAAM wordt verwacht.  Zo spreekt men niet van Kabas, maar van Jules 
Kabas en niet van Lynn maar van Laura Lynn of mogelijks Lady Lynn.

Schrijf duidelijk en bij voorkeur in DRUKLETTERS  want niet leesbaar is sowieso fout.

Wanneer je niet direct het antwoord weet, schrijf dan wat kernwoorden over de vraag op zodat je op het 
einde van de reeks nog eens kunt nadenken over het mogelijke antwoord, want in principe worden vragen 
niet herhaald.  Weet ook dat het eerste gedacht veelal het goeie of het beste gedacht is bij twijfel!
Alle vragen worden integraal op het scherm geprojecteerd met eventueel bijhorende foto, filmfragment of 
info.

Er zijn 250 punten te verdienen, bij gelijke stand is de laatste ronde doorslaggevend en zo verder af tot 
ronde 1. 

Wanneer jullie opmerkingen hebben i.v.m. met jullie punten of bepaalde antwoorden, schrijf dit dan 
onderaan jullie volgend antwoordenblad zodat de jury dat kan nakijken, maar wat dat betreft heeft de jury 
altijd het laatste woord. 

Er wordt gewerkt met drankkaarten (7€ en 14€) en er liggen drankboekjes op tafel.  Bij dorst of honger, 
steek een bestelbriefje in de lucht zodat de mensen van de catering u uit de nood kunnen helpen.

Het betreft hier geen staatsexamen dus hou het vooral sportief en laat alle hulpmiddelen op zak.

VEEL PLEZIER!



Ploegnaam : ...................

2 is 1

Nr A Antwoord B Antwoord

1 weegschaal premier

2 coach schepen

3 trein eiland

4 clip Pick-up

5 filosoof luchthaven

6 Volk-paard F1 piloot

7 bon land

8 stripreeks TV serie

9 voorzitter legering

10 hond maanlander

11 broeder tennisser



Ploegnaam : ...................

Muziek afbeeldingen

Antwoord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



Ploegnaam : ...................

Koe – Paard Ronde

Vraag Antwoord

1 bier

2 auto

3 schip

4 ploeg

5 volk

6 auto

7 medicament

8 Muziekfragment

9 brug

10 ziekte

11 voetballer

12 koers

13 veldslag

14 boom

15 mythologie

16 ziekte

17 Muziekfragment

18 generaal

19 PC probleem

20 chocolade

21 eilanden

22 auto

23 Muziekfragment

Nr



Ploegnaam : ...................

DUORONDE
FAMILIENAAM VOORNAAM LETTER FAMILIENAAM VOORNAAM LETTER

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20



2 3 4 5

6 7

11

16

8

1

9 10

12 13 14 15

17 18 19 20



A B C D E

F

K

P

L M N O

G H I J

Q R S T



Ploegnaam : ...................

Bewogen vertellingen

Vraag Antwoord

1 voetballer

2 bedelaar

3 kaartspel

4 reiziger

5 heilige

6 vrouw

7 gemeente

8 taal

9 munt

10 uitvoerder

Thema

Nr



Ploegnaam : ...................

Culinair – foto's

Nr Antwoord

A1 maîtresse

A2 begraafplaats maîtresse

B Acteur

C Auto

D Zanger

E Merk

F Land

G Plaats

H Plaats paleis

I president

J wijnstreek

K rebus

L plaats

O Kunstenaar

N Ploeg

O -----------------------------------------------------------------------

P Zigeunerin

Q Presentator

R hengst/grootofficier

S -----------------------------------------------------------------------

T streek

U plaats veldslag





Ploegnaam : ...................

Culinair

Antwoord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Nr



Ploegnaam : ...................

Vraag Antwoord

1 politieker

2 horlogemaker

3 cinema

4 nazi

5 vliegtuig

6 winkel

7 renner

8 acteur

9 markt

10 componist

11 codex

12 vrouw

13 bier

14 plant

15 Muziekfragment

16 hoofdstad

17 bloem

18 F1-stal

19 wijk

20 film

21 worst

22 presentatrice

23 komiek

24 strip

25 abdij

26 componist

Wat hebben we over?

Vul letter in :

Wapen

Plaats 1
Persoon

Cluedo ronde



Wapens

Plaatsen Personen

A

E

A

G

I

C

D

A

E

F

H

F

D

C

A

B

C D

G

I

F G

H

E

I

J

H

J

B

B



Ploegnaam : ...................

Zeg eens E ronde

Vraag Antwoord

1 secretaris

2 KZ

3 bouwwerk

4 gemeente

5 acteur

6 persoon

7 oliemaatschappij

8 Muziekfragment

9 snooker

10 veldrijder

11 groente

12 veroordeelde

13 procureur

14 vis

15 Muziekfragment

16 stad

17 persoon

18 vogel

19

20 automerk

21 schrijver

22 film

23 gesteente

24 koor

25 Muziekfragment

Nr

plioot



  

2 is bijna 1



  

2 is bijna 1

In deze ronde krijgt u telkens 2 vragen.

Hierbij is het antwoord op de volgende vraag op enkele 
letters na gelijk aan de het antwoord op de eerste vraag



  

2 is bijna 1 1 A

Merk van 
weegschalen ?



  

2 is bijna 1 1 B

Naam ?



  

2 is bijna 1 2 A

Naam coach?



  

2 is bijna 1 2 B

Naam schepen?



  

2 is bijna 1 3 A

Naam van deze trein van Ansaldo-Breda ?



  

2 is bijna 1 3 B

Griekse naam voor dit eiland ?



  

2 is bijna 1 4 A

Zangeres Win 8 clip?



  

2 is bijna 1 4 B

Merk platendraaier?



  

2 is bijna 1 5 A

Duits filosoof (1770-1831)?



  

2 is bijna 1 5 B

Luchthaven in Berlijn die gesloten zal worden?
Wordt ook Flughafen “Otto-Lilienthal” genoemd.



  

2 is bijna 1 6 A

Oorspronkelijke bevolking van Noord-Afrika?
Ook naam paardenras
Het geheel omvat vijf landen (Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en 
Mauritanië) 



  

2 is bijna 1 6 B

Oostenrijks F1 piloot



  

2 is bijna 1 7 A



  

2 is bijna 1 7 B

Naam land uit 
Centraal-Afrika?



  

2 is bijna 1 8 A

Naam stripreeks?



  

B8Naam serie?



  

2 is bijna 1 9 A

Naam voorzitter?



  

2 is bijna 1 9 B

Naam legering met minstens 70% Cu en 10-20% Zn, Sn, 
Pb, As? De oorsprong is het Maleis voor koper.



  

2 is bijna 1 10 A

Hondenras?



  

2 is bijna 1 10 B

Naam maanlander.



  

2 is bijna 1 11 A

Pater bekend om zijn erfelijkheids- 
wetten? Vader van de genetica.



  

2 is bijna 1 11 B

Naam ?



  

MuziekrondeMuziekronde

U ziet eerst 24 afbeeldingen die 
elk een uitvoerder voorstellen.



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde

 24 x 52 + 23 x 5



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde

In 't Frans



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde

Ω



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde

ACHTERSTRAAT



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde

X



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde



  

MuziekrondeMuziekronde



Schoten  02/04/2009  

Rund – Paard ronde



Schoten  02/04/2009  

Rund – Paard ronde
Ieder antwoord heeft ofwel rechtstreeks, ofwel 
onrechtstreeks iets met een rund- (evenhoevigen 
zoals stier, koe, bison …) of met een paardachtige 
(onevenhoevigen zoals hengst, ezel,tarpan …) te 
maken in meerdere talen. 
Het kan dus ook gaan om een ras.

Zet een kruisje in het juiste vak.
Rund links – Paard rechts



Schoten  02/04/2009  

ronde 1



Schoten  02/04/2009  

ronde 2

Naam van dit type



Schoten  02/04/2009  

ronde 3

Naam schip.



Schoten  02/04/2009  

ronde

Van welke ploeg is deze man trainer?

4



Schoten  02/04/2009  

ronde 5



Schoten  02/04/2009  

ronde

Naam volk?

5



Schoten  02/04/2009  

ronde

Naam auto?

6



Schoten  02/04/2009  

ronde

Welk dier gebruikt men om dit medicament te 
maken?

7



Schoten  02/04/2009  

ronde

Titel plaat?

8



Schoten  02/04/2009  

ronde

Kleur van de Krakelebrug ?

9



Schoten  02/04/2009  

ronde

Andere naam voor deze andere ziekte?

10
De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een zeer 
zeldzame, door prionen veroorzaakte hersenziekte 
gekenmerkt door geheugenverlies, ataxie, 
onwillekeurige bewegingen en stijfheid.

De ziekte kreeg veel bekendheid door de 
mogelijke relatie met boviene spongiforme 
encefalopathie.



Schoten  02/04/2009  

ronde

Naam voetballer?

11



Schoten  02/04/2009  

ronde

Welke klassieker werd geschrapt op 24 februari 
2013 vanwege sneeuwval?

12

Podium 2012



Schoten  02/04/2009  

ronde

Hoe wordt deze veldslag door de Union genoemd?

13

of wat is de naam van de rivier?



Schoten  02/04/2009  

ronde

Soort boom?

14



Schoten  02/04/2009  

ronde

Wie/wat vermoorde Theseus?

15



Schoten  02/04/2009  

ronde

Over welke ziekte gaat dit?

16



Schoten  02/04/2009  

ronde

Uitvoerder?

17



Schoten  02/04/2009  

ronde

Naam generaal?

18



Schoten  02/04/2009  

ronde

Naam van deze functie?

19



Schoten  02/04/2009  

ronde

Naam chocolade?

20



Schoten  02/04/2009  

ronde

Naam eilandengroep?

21



Schoten  02/04/2009  

ronde 22



Schoten  02/04/2009  

ronde

De auto die u zag wordt reeds gebouwd vanaf 
1964.

Is de naam een Engels woord voor    
een dier jonger dan 4 jaar :

– een stier
– een hengst

22



Schoten  02/04/2009  

ronde

Uitvoerder?

23



  

Bewogen 
vertellingen



  

Bewogen vertellingen
Op 22/12/2012 werd door de KWB de activiteit 
'Bewogen vertellingen' georganiseerd. 
Dirk De Temmerman  was verteller van dienst.



  

Bewogen vertellingen
U krijgt 9 vragen. De antwoorden, of deel 
ervan verwijzen naar een thema. 
 

Tenslotte krijgt u nog een liedje, dat een 
verband heeft met het thema.
 

U krijgt 1 punt per vraag en nog eens
1 punt voor de uitvoerder van het liedje.
1 punt voor het thema



  

Bewogen vertellingen

Naam van deze verdediger 
die sinds 2005 voor Real 
speelt?



  

Bewogen vertellingen

Uit Lucas 16 vers 1931
Naam bedelaar?



  

Bewogen vertellingen

Naam kaartspel?



  

Bewogen vertellingen

Naam 
ontdekkingsreiziger?



  

Bewogen vertellingen

Italiaanse filosoof en theoloog, 
 (1225-1274). 



  

Bewogen vertellingen

Naam van de vrouw bekend voor 
haar schoencollectie (> 3000 paar)?



  

Bewogen vertellingen

Welke Zeeuwse stad?



  

Bewogen vertellingen

Ikanagagalak ko po kayong makilala
 (ik ben blij u te mogen leren 

kennen ) afgekort : hello

Welke taal is dit :
 

1) SIRAYA
 

2) JARAI
 

3) TAGALOG



  

Bewogen vertellingen

< naam programma
mysql_data_seek($result,0); 
// gegevens nu via mysql_fetch_arry() op het 
scherm tonen
while ($rij = mysql_fetch_array($result)){

echo($rij["id"] . " | " . $rij["voornaam"] . " ");
echo($rij["achternaam"]. " | " . $rij["kamer"] 

. " | " . $rij["toestel"] . "<br>\n");
}

?>
 

Welke programmeertaal is dit?



  

Bewogen vertellingen

Uitvoerder van dit  
fragment.



  

De culinaire ronde



  

De culinaire ronde

U krijgt een aantal vragen waarvan het 
antwoord een merk een begrip of een 
bereiding is. 
Bijgaande foto's dienen enkel als tip.
Als het om een bereiding gaat moet de 
naam volledig zijn :

Brusselse wafel
Gentse waterzooi



  

De culinaire ronde - foto's A-1



  

De culinaire ronde - foto's A-2

In welk stadje/kasteel aan de 
Loire ligt haar graftombe?



  

De culinaire ronde - foto's A-2

In welk stadje/kasteel van de 
Loire ligt haar graftombe?

 Chinon

 Langeais

 Loches



  

Naam?

BDe culinaire ronde - foto's



  

CDe culinaire ronde - foto's



  

Zanger?

DDe culinaire ronde - foto's



  

EDe culinaire ronde - foto's



  

FDe culinaire ronde - foto's



  

GDe culinaire ronde - foto's



  

HDe culinaire ronde - foto's



  

IDe culinaire ronde - foto's



  

JDe culinaire ronde    -   foto's



  

K

+

De culinaire ronde - foto's



  

LDe culinaire ronde - foto's



  

MDe culinaire ronde - foto's



  

NDe culinaire ronde - foto's



  

ODe culinaire ronde - foto's



  

PDe culinaire ronde - foto's



  

QDe culinaire ronde - foto's



  

RDe culinaire ronde - foto's



  

SDe culinaire ronde - foto's



  

TDe culinaire ronde - foto's



  

UDe culinaire ronde - foto's



  

De culinaire ronde



  

De culinaire ronde

U krijgt een aantal vragen waarvan het 
antwoord een merkproduct, een begrip of 
een 'bereiding' is. 

Als het om een begrip of een bereiding 
gaat moet de naam volledig zijn (rood 
nummer) :

Brusselse wafel
Gentse waterzooi



  

De culinaire ronde 1

Tussendoortje



  

2De culinaire ronde

Naam gerecht?



  

3De culinaire ronde

Naam gebak ?



  

4De culinaire ronde

Naam jenever?



  

5De culinaire ronde

Welk dessert is dit? 



  

6De culinaire ronde - foto's

Van welke koekjes- 
fabriek is dit torentje?

Volledige naam :
      1 punt

 Initialen : ½ punt



  

7De culinaire ronde

Naam van een alcoholische drank ?



  

8De culinaire ronde

Naam soep?



  

9De culinaire ronde

Naam gerecht?



  

10De culinaire ronde

Naam taart?



  

11De culinaire ronde

Naam departement met Dijon en Beaune?



  

12De culinaire ronde

Naam gerecht?



  

13De culinaire ronde

Naam saus?



  



  

14De culinaire ronde

Naam gerecht?



  

15De culinaire ronde

Naam soep?



  

16De culinaire ronde

Naam aardappelgerecht?



  

17De culinaire ronde

Naam op de verpakking?



  

18De culinaire ronde

Naam gerecht?



  

19De culinaire ronde
Naam gerecht uit 'Dagelijkse Kost'?



  

20De culinaire ronde

Naam saus?



  

21De culinaire ronde - foto's

Andere naam voor vloeibare vanillecrème? 



  

Cluedo 
ronde



  

Cluedo ronde
VANAF NU SCHRAPPEN!!!

De reeks staat op 30 punten.
1 punt per antwoord op de vraag

1 punt op de items die 
overblijven

1 bonuspunt indien alle items ok



  

1

Naam?



  

2

Naam timmerman?

→ Fragment uit de film Longitude



  

2



  

3

Naam van deze bioscoop in Lichtervelde, 
jarenlang open gehouden door Agnes 
Debaillie.



  

4

'slachter van Lyon'



  

5

Andere naam voor dit vliegtuig?



  

6

Van welk bedrijf ziet u hier het logo?



  

7

Naam van deze sprinter ?



  

8



  

8

Naam overleden acteur?



  

9

Naam van deze zondagsmarkt langs de 
boorden van de Maas – grootste van 
België.



  

10
We zoeken de componist



  



  

11

Naam van de Maya-codex?



  

12

Naam van 
deze vrouw?



  

Naam van dit bier ?

13



  

14

 Naam van deze bloemen van het geslacht 
Tragopogon?



  

15



  

16

De hoofdstad van 
Letland is :

- Minsk
- Talinn
- Vilnius
- Riga



  

17



  

17
Onder welke naam 
wordt deze plant in de 
handel verkocht?



  

18

Naam van deze F1-renstal?



  

19

Naam van deze wijk in Amsterdam?



  

20

Naam van de wijk in Gent 
in de nabijheid van het 
Papeleupark .



  

21

Naam van deze salami?



  

22

Naam van deze presentatrice bij de VMMa. 
Was de  nieuwe TMF-vj op de TMF Awards 2003.



  

23

Naam van deze Vlaamse komiek en cabaretier? 



  

24
Naam van deze strip 
uit de reeks van
'Blake & Mortimer'

(of van het 
super-wapen dat  
door Mortimer 
ontwikkeld wordt)  ?



  

25

Naam van deze likeur?



  

26Naam van deze componist?



  



  

E - ronde



  

E - rondeE - ronde 1

Naam ?



  

E - rondeE - ronde 2



  

E - ronde 2

Naam KZ?



  

E - rondeE - ronde 3

Naam bouwwerk?



  



  

4

Waar speelt het echte verhaal zich af?

E-ronde



  

E - rondeE - ronde 5

Naam acteur?



  

E - ronde 6

Naam ?



  

E - ronde 7

Naam Mexicaanse oliemaatschappij?



  

E - rondeE - ronde 8

Uitvoerder?



  

E - ronde 9

Naam snookertalent?



  

E - ronde 10

Naam veldrijder?



  

E - ronde 11

Naam groente?



  

E - rondeE - ronde 12

Naam ?



  

E - ronde 13

Naam procureur?



  

E - rondeE - ronde 14

Naam vis?



  

E - ronde 15

Uitvoerder?



  

E - ronde 16

Naam stad?



  

E - ronde 17

Naam persoon?



  

E - ronde 18

Naam vogel?



  



  

E - ronde 19

Racenaam verongelukte piloot?



  

E - ronde 20

Automerk?



  

E - ronde 21

Naam schrijver?



  

E - rondeE - ronde 22

Automerk?



  

E - rondeE - ronde 22

Naam film – titel plaat?



  

E - rondeE - ronde 23

Naam gesteente?



  

E - ronde 24

Naam plaatselijk zangkoor?    (fragment)



  

E - rondeE - ronde 25

Uitvoerder?


