
Ronde 1: Aminozuren-Ronde
We beperken ons tot de 20 courante aminozuren, die u hier op het scherm ziet.
→ In ieder antwoord zit een aminozuur verborgen. De zuren staan door elkaar.
→ De letters komen in het antwoord in dezelfde volgorde.
Enkel bij GLN en TRP zit er een nog andere letter tussen in het antwoord.
→ Mogelijke antwoorden voor ALA zijn : Julian ALAphilippe / Erling  HaALAnd

Vraag 1
De bloemen zijn geel van kleur. De plant komt voor in weilanden en bossen. De naam Primula 
(eerste) heeft de plant te danken aan de vroege bloeitijd: als eerste in de lente.
Onder welke naam kennen we deze plant?

Vraag 2
Auto’s met 6 wielen kwamen wel vaker voor in de F1.
U ziet achtereenvolgens  de wagens met 4 wielen achteraan van Ferrari, March en Williams.

→Maar er was ook een renstal die een wagen uitbracht met 4 wielen vooraan,
Met deze auto reden o.a. Jody Scheckter, Patrick Depailler en Alessandro Pesenti-Rossi,
De teambaas ziet u links bovenaan.
Naam van de renstal?

Vraag 3
In het paars zit u een wijnbouwgebied in Spanje met ongeveer 30.000 ha in cultuur en een jaarlijkse
productie van 500.000 hl.  Het is vernoemd naar de stad in het zuidelijke deel van La Mancha , in 
het gebied waar het zich bevindt.
→ De overheersende druivensoorten zijn Tempranillo, Garnacha en Cabernet Sauvignon (rode 
wijn) evenals Airén en Macabeo ( witte wijn ).
Naam wijnregio?

Vraag 4
Op de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking won hij een recordaantal van 8 gouden medailles, 
waarmee hij het record uit 1972 van zijn landgenoot en collega-zwemmer Mark Spitz uit de boeken 
zwom.
Naam zwemmer?

Vraag 5
We zoeken de naam van een kleurloze, explosieve vloeistof: één van de eerste krachtige 
springstoffen die werd ontwikkeld.
De chemicus Alfred Nobel ontdekte dat de gevoeligheid van het materiaal belangrijk kon worden 
verminderd door het te laten opzuigen in een poreuze stof. 
In de geneeskunde wordt het gebruikt als vaatverwijdend middel.
Naam stof?

Vraag 6
Gerechtje, meestal op basis van rund- en varkensvlees of vis, omhuld door of gepresenteerd in 
heldere gelei die met bouillon is bereid
Naam gerecht ?



Vraag 7
We zoeken een streek in Afrika (hier in het donkergroen gekleurd – aangeduid door de zwarte pijl). 
Ze bestaat uit savannes en boslandschappen en is verdeeld over het noorden van Tanzania en het 
zuiden van Kenia. Het heeft een oppervlakte zo groot als België en  80 % ervan ligt in Tanzania.
->De naam is afgeleid van de Massai-taal en betekent letterlijk eindeloze vlaktes.
Naam ecosysteem?

Vraag 8
We zoeken de Turkse naam voor een oude stad in wat historisch bekend staat als Anatolië. 
De archeologische vindplaats, ontdekt door Frank Calvert in 1865, ligt ongeveer 7 km van de 
Egeïsche Zee en ongeveer op dezelfde afstand van de Dardanellen. De site is een kunstmatige 
heuvel en is de plaats die door de meesten algemeen aanvaard wordt als de locatie van het oude 
Troje. Schliemann verwoeste met zijn amateuristische opgravingen een deel van de site. 
Turkse naam plaats?

Vraag 9
Storyboard-regisseur en co-directeur voor animatiefilms vooral bij Disney Animation Studios
Bekend van :
2010: Alpha and Omega
2015: Strange Magic 
2021: Peanuts: For Auld Lang Syne
Naam  regisseur (zit in de titel van het lied dat je hoort)?

Vraag 10
Wat was de algemene benaming voor een Duits gevangenenkamp uit WO II waarin krijgsgevangen 
(manschappen en onderofficieren) werden gestopt. 
Het is ook de naam van een film over zo een kamp gelegen nabij Krems in Oostenrijk, (waarvan je 
hier de poster ziet)
Naam  gevangenkamp?

Vraag 11
We zoeken de naam van een gebied in het zuidoosten van Europa. 
Het ligt in het noord-oosten van Griekenland, het zuiden van Bulgarije en in Europees Turkije en 
wordt begrensd door de Zwarte Zee, Egeïsche Zee en de Zee van Marmara. 
Het gebied was van groot strategisch belang en heeft dan ook vele heersers gekend.
In de 5de eeuw vóór Christus was de aanwezigheid van hun inwoners opvallend.
Herodotus noemde hen, na de Indiërs, het op één na  meest talrijke volk van de bekende wereld.
Ze waren echter verdeeld in een groot aantal stamstaten die veelal onderling strijd leverden. 
Gedurende enkele periodes werden evenwel een aantal machtige staten georganiseerd.
Naam van deze regio?

Vraag 12
Ze heeft op de Olympische Winterspelen in Peking een historische bronzen medaille gepakt in de 
finale van de 1.000 meter shorttrack.
Haar naam?



Vraag 13
Op 19 januari1919 werd het 18de amendement door het Congres geratificiëerd, waardoor de 
productie, verkoop en transport van alcoholische dranken verboden werd.
Onder welke naam is het 18de amendement bij ons beter bekend?

Vraag 14
De stoel die met je kindje meegroeit™  – een stoel voor het leven
Deze iconische kinderstoel is 50 jaar. Peter Opsvik maakte deze stoel voor zijn zoon Tor.
Intussen zijn er al 13,5 miljoen van verkocht.

->Kenmerken van deze stoel zijn
• Je baby kan meteen aan tafel, met het hele gezin
• Zit- en voetenplank zijn in hoogte en diepte verstelbaar
• Klassiek Scandinavisch design van Peter Opsvik
• Verkrijgbaar in verschillende kleuren voor jongens en meisjes
• Tal van optionele accessoires voor comfort en maatwerk

Houtsoort: Beukenhout

-> Naam van deze iconische stoel van Stokke?

Vraag 15
In 405 v C versloeg hij de Atheners definitief bij de rivier Aegospotami.
Hij blokkeerde de Piraeus-haven en dwong Athene tot capitulatie. 
Hij hielp eerst de Dertig Tirannen aan de macht in Athene en liet er een Spartaans garnizoen achter, 
om hen bij te staan bij de uitoefening van hun terreurbewind.
Hij sneuvelde in 395 tijdens de belegering van de Beotische stad Haliartus
Naam van deze Spartaanse admiraal ?

Vraag 16
We zoeken een Russisch woord dat in 1986 door Michail Gorbatsjov op het 27ste partijcongres van 
de Communistische Partij van de Sovjet-Unie als leus werd geïntroduceerd. 
Het begrip duidt op het geven van een stem en op openheid. 

Hij probeerde met de perestrojka (staatkundige en economische hervormingen) de planeconomie 
van de Sovjet-Unie weer op de rails te krijgen.
Naam van het begrip ?

Vraag 17
We zoeken een Amerikaans agro-industrieel concern met hoofdkantoor in Minneapolis. 
Het is de grootste van de vier wereldwijd opererende graanhandelaren.
In 1953 startte het bedrijf met een graanhandelskantoor te Antwerpen.
In 1998 werd te Izegem de afdeling vermalen, raffinage en harden van Vandemoortele Groep 
overgenomen. (U ziet de vestiging op de achtergrond)
In 2020 bouwden ze een biodieselfabriek in Gent.
Naam bedrijf?



Vraag 18
We zoeken de naam van een Single malt Scotch whisky, die door William Grant & Sons in 
Dufftown wordt gedistilleerd, in de vallei van een rivier, waarvan de naam "Edelhert" betekent.
De whiskey afficheert zichzelf met de betekenis "Valley of the Deer"
De whisky wordt gerijpt in oude eiken bourbon-, sherry- en madeiravaten.
→ De driekantige fles stamt uit 1957. 
Later was Grant & Sons de eerste die whiskyflessen verpakte in kokers en geschenkblikken.
→ Naam whiskey?

Vraag 19
Naam film?

Vraag 20
Latijnse naam  voor een blaasontsteking?





Ronde 2: Mendeljev-Ronde
Iedere vraag bestaat uit 2 delen:
– in ieder antwoord op het eerste deel zit er een getal in het antwoord
– met dit getal zoekt u in de tabel van Mendeljev en u hebt de 
     1ste (H, B, K, N, O, P, F ..) of 
     de eerste 2 letters 
van het antwoord op de volgende vraag.

Voorbeeld 1
A) Rugnummer bij Ajax en de nationale ploeg
14 -  is Silicium in de tabel : Si
B) In welke Portugese stad ligt  het Pena-paleis?
SINTRA
Voorbeeld 2
A) Brug over de Taag. Heette eerst Ponte Salazar, maar werd hernoemd naar de dag van de Anjer-
revolutie.  Nieuwe naam van de brug?
Ponte di 25 (venti e cinco) Abril - 25 is Mangaan in de tabel : Mn
B) Op maandag 5 januari 2009 ging Donna's opvolger van start. Nieuwe naam? 
MNM

Vraag 1
1A) Chanel heeft iets met nummers. Deze parfum is genoemd naar het jaar waarin Ernst Beaux die 
uitgevonden heeft.
→ 2-Methylundecanal is de overheersende geur ervan – het is een aldehyde die van nature voorkomt in 
olie van de kumquat-schil (de vrucht die je op het scherm ziet)
Nr parfum?

1B)
->Villa Adriana, gebouwd tussen 126 en 134 ligt op zo’n 20 km van Rome.
->Villa d’Este ligt in hetzelfde stadje maar iets verderop.
-> Dit attactiepark in Kopenhagen heeft dezelfde naam.
Naam stad/park?

Vraag 2
2A) Visser  -   Terlouw  -   Van Mierlo  -  Pechtold
Naam politieke partij?

2B)
Actie die diende om het Britisch Expeditional Force te evacueren uit Frankrijk (26 mei – 4 juni 1940). 
340 000 man slaagde erin Engeland te bereiken.
Naam van deze operatie?

Vraag 3
3A) Merckx            Ocana       Thevenet     Hinault
->Fles aperitief
Wonnen Tour met hetzelfde rugnummer? Met welk nr was dat?

3B) Naam zwitserse  auto-ontwerper?



Vraag 4
4A) De Belgische luchtmacht vloog vroeger met de Starfighter (F104) en nu met de Fighting Falcon (F-
16). Deze toestellen worden binnenkort vervangen door de Joint Strike Fighter.
->Wat is het codenummer van dit vliegtuig van Lockheed Martin?

4B) Naam winkel-keten?

Vraag 5
5A) Naam Franse band? 

5B) Dit gebied, in het licht geel gekleurd,was van 30 mei 1967 tot 15 januari 1970 een dé facto 
onafhankelijke staat in Nigeria, in en rond de Nigerdelta, aan de grens met Kameroen.
Deze renner (Maarten Ducrot) werd de koning van dit land genoemd.
Over welk land gaat dit?

Vraag 6
6A)

Naam film?

6B) -> Hun eerste hotel bouwde de groep in 1967 in Lille Lesquin.
In 1972 : Brussel – In 1978 bouwden ze hun 100ste hotel in Amsterdam en in 1987 had de keten al 200  
hotels. Op de achtergrond ziet u hun hotel aan Brussels Airport
-> U ziet verder nog hun hotels in Amsterdam, Berlijn, Shanghai en Montreal.
Naam hotelketen?

Vraag 7
7A) De Mayakalender bestaat uit een stelsel van tijdrekeningen die gezamenlijk iedere dag vanaf het 
begin van de huidige kringloop (11 augustus 3114 v.Chr. in de gregoriaanse kalender) van een eenduidig 
kenmerk voorzien. De huidige cyclus eindigt op 12 oktober 4772 volgens de gregoriaanse kalender.
-> De lange cyclus bestaat uit een hiërarchie van cycli :
kin  (1 dag)
uinal             is x kin
tun is y uinal
katun                          is x tun
baktun is x katun
pictun            is x baktun of 7885 jaar
calabtun is x pictun 
Data worden geschreven als volgt: baktun . katun . tun . uinal . Kin
Zo komt 13.0.0.0.0 overeen met  21 december 2012.
->Met welk getalstelsel werkten de Maya’s (m.a.w. wat was de waarde van x)?
De waarde van y is 18,

7B) Belgische producent van elektronische apparaten, die heeft bestaan van 1925 tot 1975, het jaar 
waarin het bedrijf failliet is gegaan. Het merk is sinds 1997 in handen van elektrowinkelketen Eldi. Ze 
maakten audioapparaten van hoge kwaliteit: bandopnemers, versterkers, tuners en luidsprekers. 
-> Was in de jaren '70 de allereerste shirtsponsor van voetbalploeg Club Brugge.
TIP : De oprichters hebben dezelfde familienaam als de persoon hier rechts op het scherm.
Naam firma uit Kuurne?



Vraag 8
8A) Van welk NBA-team is dit het logo?
8B) Monument waarin zich de resten van 130.000 ongeïdentificeerde Franse en Duitse soldaten bevinden 
die gesneuveld zijn tijdens de slag om Verdun in WO I..
Naam monument Douaumont? (het is een algemene naam voor zo’n monument)

Vraag 9
9A) Een sudoku (Japans voor: 'isoleer de getallen') is een puzzel bestaande uit 9x9 vakjes die gegroepeerd
zijn als 9 blokken van 3x3 vakjes. In de vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden.
-> In elke horizontale lijn én in elke verticale kolom en in elk van de 9 blokjes, mogen de cijfers 1 tot en 
met 9 één keer voorkomen. 
Wat is het minimum aantal cijfers dat nodig is om een sudoku te kunnen oplossen?

9B) In mei 2022 werd bij Milcobel vastgesteld dat enkele soorten kazen mogelijk ->Listeria bevatten (is 
de verwekker van listeriose). 
Dysenterie is een zware vorm van diarree met bloed in de ontlasting, veroorzaakt  door bacteriën uit het 
geslacht ->Shigella. Een (voedsel)infectie wordt meestal veroorzaakt door ->Salmonellabacteriën.
->Legionella pneumophila is de ziekteverwekker van de veteranenziekte en ->Yersinia pestis is een 
bacterie die de pest verwekt .
→ Welke gram-positieve anaërobe, sporen-vormende, staafvormige bacteriën veroorzaken o.a. 
botulisme en tetanus?

Vraag 10
10A) Triskaïdekaphobie is de naam van een album van de Belgische avant-garde groep Present.
Op het scherm ziet u de bezetting van de groep.
De plaat werd opgenoemen in een studio in Overijse
Wat betekent de titel van het album? ondertussen hoort u een fragment uit die plaat

10 B) 
Hij reed voor
Deceuninck - Quick Step (2020-21) en nu voor
VAE Team Emirates (2022-2026)

Palmares
Winnaar Ronde van Polen   ('21)
Giro d'Italia (4de in 20/ 6de in 21 en in 2022 opgegegeven)
Ronde van Spanje : 5de in 2022
Naam wielrenner?

Vraag 11
11A) Nog steeds wordt de ‘barrel’ (35 imperial gallons – 159 liter) gebruikt als volumemaat. De inhoud 
van een olievat, zijnde 1 tierce, werd destijds vastgelegd in de olievelden van Pennsylvania en geldt nog 
steeds als standaard.
Stocks worden uitgedrukt in Mbbl (1000 barrels) – MMbbl (1miljoen barrels). Soms maakt men gebruik 
van  m³ waarbij  1 m³ gelijk is aan 6,28989 olievaten.
Rechts ziet u een MELKBOX met inhoud van 1 US gallon
Hoeveel US gallons bevat een vat olie?

11B)  Deze beeldhouwer/schilder (links in beeld) werd geboren in Livorno en stierf in Parijs in 1920 aan 
tuberculose en meningitis. Hij had een relatie met Jeanne Hébuterne die 2 dagen na zijn dood zelfmoord 
pleegde.  Hij ligt begraven op Père Lachaisse.
Net als Van Gogh kreeg hij pas na zijn dood erkenning



-> Pas op de tentoonstelling in Bazel in 1934, en dan vooral in de jaren vijftig , werd het unieke karakter 
van zijn werk volledig erkend.
In 2010 werd La belle Romaine verkocht bij Sotheby voor 70 mijoen dollar
Het werk rechts (Nu couché) werd verkocht in 2015 bij Christies voor 170 miljoen
Naam Italiaanse kunstenaar?

Vraag 12
12A) Naam van de serie (waarvan je hier de cast ziet)?

12B) In de Champions League speelde Racing Genk op
     17/09/2019 uit en verloor met 6 – 2
     27/11/2019          thuis en het werd   1 – 4
U ziet enkele doelpuntenmakers van de tegenstanders
Van welke ploeg verloor Genk?

Vraag 13
13A)  Aanvalsgeweer ontworpen door Michail Kalasjnikov. De volledige naam is 7,62-mm Avtomat 
Kalasjnikova. Het is gebaseerd op het Duitse Sturmgewehr 44 en het Sturmgewehr 45(M) waarvan men 
de prototypetekeningen had gevonden. 
Een persbericht van Oxfam Novib stelt dat er van dit type in 2006 100 miljoen geweren – al dan niet 
illegaal – in de wereld in omloop zijn.
-> Rechts ziet u een Zwitserse rapper met dezelfde naam en u hoort een fragment.
→ Links ziet u de vlag van een Afrikaans land, waarin het aanvalwapen verwerkt is
Typenr van deze Kalasjnikov?

13B) Stad in de Indiase staat Uttar Pradesh aan de rivier de Yamuna.
De huidige stad werd in 1503 gesticht door Sikandar Lodi, de sultan van Delhi. De stad was bedoeld als 
bolwerk tegen de sultans van Malwa.
→ De Baby Taj diende als model voor de Taj Mahal
-> U ziet nog de tombe van Akbar, De stad is ook zeer gekend voor zijn tapijten
Naam van de stad?

Vraag 14
14A) Blokus is een strategisch bordspel dat gespeeld wordt met 2 tot 4 personen. 
Er wordt gespeeld op een bord van 20 bij 20 vierkante vakjes, dus met 400 vakjes.
→ De spelers krijgen een identieke set stenen bij het begin van het spel.
-> Hoeveel polyomino's per kleur zijn er?

14B) Van wie is dit het logo?

Vraag 15
15A) We zoeken de naam van een burgerinitiatief, voor de verdediging van de
mensenrechten in Tsjechoslowakije. De belangrijkste grondleggers waren Václav Havel,
Ludvík Vaculík en  Jan Patočka. 
→ De beweging werd opgericht na arrestatie van de leden van de band PPU en bleef bestaan
tot 1992.  U hoort nog een muziekfragment van de groep,
Naam van de beweging?

15B) U ziet een affiche van een feest dat plaatsvond in Brussel op 7 en 8 mei,
Naam van het feest?





Ronde 3 -tekst
Vraag 1
Op 3/11/1957 werd Spoetnik 2 gelanceerd vanop de Bajkonoer lanceerbasis en aan boord 
van de kunstmaan bevond zich een Russische zwerfhondje.
Het was een vrouwelijke Samojeed hond die afstamt van de pool- en keeshonden. 
Oorspronkelijk luisterde het diertje naar de naam 'Kudryavka' maar de roepnaam werd 
veranderd. Volgens Russische wetenschappers waren zwerfhonden uit de straten van 
Moskou ideale proefdieren voor een dergelijke missie, aangezien deze honden gewoon 
waren om te leven in harde omstandigheden.
-> Als je de nieuwe naam van de hond vertaalt in het Nederlands kom je bij “BLAFFER” 
uit. Onder welke naam kennen we deze hond die in 2008 een standbeeld kreeg in Moskou?
 
Vraag 2
Zuid-Rhodesië was tussen 1923 en 1980 de naam van het huidige Zimbabwe. 
Tussen 1965 en 1979 had het gebied zichzelf onafhankelijk verklaard en stond het land 
bekend als de Republiek Rhodesië. In 1979 werd Zuid-Rhodesië weer een Britse kolonie 
om in 1980 als Zimbabwe onafhankelijk te worden.
Wat is de oude naam van de hoofdstad die nu Harare heet?

Vraag 3
Hij was buiten een zeer begenadigd voetballer (in Sardinië wordt hij ook wel de 
Tasmanian Devil genoemd).
In zijn eerste seizoen won Napoli de scudetto en in 1990 ook de Supercoppa Italiana. 
Met Parma won hij zowel de UEFA Cup als de Europese Supercup. 
Vanaf 1996 speelde hij voor het Engelse Chelsea, waar hij direct de FA Cup won. 
In 1998 won hij met Chelsea de Football League Cup, de Europacup II en de UEFA Super 
Cup. In de zomer van 2003 verliet hij Chelsea en tekende bij Cagliari waarmee hij in Serie
B kampioen werd en promoveerde. Hij sloot zijn carrière in juni 2005 in stijl af met twee 
treffers in zijn laatste wedstrijd (tegen Juventus).
Deze Italiaanse oud-voetballer huurde zelfs eens een helikopter om vanuit Bologna naar 
Sardinië te vliegen. Een vlucht van 3 uur om 40 kilo van zijn favoriete ijssoort op te halen 
en daarna weer terug te vliegen.
Naam speler?

Vraag 4 
Zweeds oorlogsschip en het enige overgebleven schip uit de 17de eeuw.
Het schip vertrok op 10 augustus 1628 voor haar 1ste reis en zonk nog geen 20’ later, 
waarbij het slechts 1300 m had gevaren. Het werd pas in 1961 herontdekt op de bodem 
van de Stockholmse haven en geborgen. Het werd gebouwd in opdracht van Koning 
Gustaaf II Adolf om te vechten tegen het toen vijandelijke Polen. Het schip heeft men 
kunnen bewaren door het hout gedurende 17 jaar te behandelen met polyethyleenglycol. 
Tot welk adellijk geslacht behoorde Gustaf? 
De naam van het schip is fonetisch hetzelfde.



Vraag 5
Het was een samenwerkingsverband tussen winkeliers en grossiers, die samen 
kruidenierszaken en kleine supermarkten exploiteerden in Nederland en België. Aan het 
eind van de jaren 1970 daalt de groei doordat het economisch slechter ging waardoor de 
klanten kozen voor voordeligere concurrenten. De laatste supermarkt sloot op 1 december 
2001 haar deuren.  
->Op Emelgem was hier ook een winkel met dezelfde naam die sloot in 2021.
Naam supermarkt?

Vraag 6 
In 1996 ontdekte men het grootste meer van Antarctica; het bevindt zich onder een ruim 4 
kilometer dikke ijskap.
Het zuurstofgehalte van het meer is 50 maal hoger dan dat van een gewoon meer. 
Men denkt dat het gewicht van de ijskap bijdraagt aan het hoge zuurstofgehalte.
De gemiddelde temperatuur van het water is ongeveer −3 °C; het water blijft vloeibaar 
onder het normale vriespunt vanwege de hoge druk van het bovenliggende ijs.
Naam van het meer op Antartica?

Vraag 7
Miljoen is een hoofdtelwoord dat correspondeert met het getal 1 000 000 of 106

In het Amerikaans-Engels wordt een 1015 aangeduid als quadrillion (1000 × 10004).
Het SI-voorvoegsel is peta (P)
Hoe noemt men bij ons 1 x 1015?

Vraag 8
1963–1974: Papathanasiou richtte de groep Forminx op en daarna Aphrodite’s Child. 
Hij was een pionier van elektronische muziek en wordt de godfather van de New Age 
genoemd. Hij won een Oscar voor zijn muziekcompositie in Chariots of Fire 
Ander filmmuziek : Blade Runner en 1492: Conquest of paradise 
Hij schreef het thema voor het WK voetbal 2002. 
Links ziet u hem op de première van El Greco. Hij is overleden in mei 2022 en was 79 
jaar.
Onder welke Artiestennaam is hij bij ons bekend?

Vraag 9
Naam van deze bekende serie waarvan u hier de 2 hoofdpersonages ziet?

Vraag 10
Grieks eiland in de Egeïsche Zee, voor de oostkust van Attica.
Het langgerekte (175 km) eiland is 4167 km² groot en telt 210.000 inwoners. 
De hoofdstad is Chalkída, dat door een brug met het Griekse vasteland verbonden.
Het is na Kreta het grootste eiland van Griekenland.
Naam eiland?



Vraag 11
Amerikaanse natuurkundige en schaker van Hongaarse afkomst, overleden in 1992. 
Hij is vooral bekend geworden vanwege het ontwikkelen van een systeem, om spelers van 
schaken en Go, in te kunnen delen naar speelsterkte. 
De FIDE-rating, die door de internationale schaakbond gebruikt wordt, is de 
implementatie van de door hem ontwikkelde rating.
Zijn voornaam /Andere naam rating?

Vraag 12

-> Zweedse politieserie gebaseerd op boeken van Helene Tursten.
We maken kennis met Katarina. Zij begint als stagiaire bij de politie van Göteborg, maar 
krijgt een koel en sceptisch onthaal. De reden? Haar moeder Irene is de adjunct-
hoofdcommissaris. Katarina moet proberen haar harde leven in Göteborg en de 
wantrouwende collega's het hoofd te bieden, maar ze raakt verstrikt in een web van 
corruptie en verraad.
Naam serie?

Vraag 13
Duitse schrijver, die wereldwijd bekend is geworden door zijn vele avonturenromans over 
Winnetou en Old Shatterhand in het Wilde Westen en in mindere mate de verhalen van 
Kara Ben Nemsi en Hadji Halef Omar in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
Voor- en familienaam auteur

Vraag 14

-> Deze onderzeeërbunker werd gebouwd van 1943 tot 1945 met de massale inzet van 
dwangarbeiders.  De bunker was het grootste bewapeningsproject van de Duitse marine en
was bedoeld als werf om Type XXI onderzeeërs te produceren. Dit gebeurde echter niet 
omdat de bunker niet voor het einde van de Tweede Wereldoorlog kon worden voltooid. 
Elke dag werkten tot 12.000 dwangarbeiders op de bunkerbouwplaats, en velen van hen 
kwamen om het leven. 
Er werden 1.700 doden geregistreerd, maar schattingen lopen uiteen van 2.000 tot 6.000 
doden.  De bunker heeft een lengte van 426 m, een breedte van 67 m (oost) tot 97 m (west)
en een hoogte van 30-33 m. 
Met een vloeroppervlak van 35.375 m² is het de grootste vrijstaande bunker in Duitsland. 
De bunker in Brest is nog iets groter.  De binnenruimten zijn beveiligd met 7 m dik 
plafondbeton en 4,5 m dikke buitenmuren.
Naam bunker?



Vraag 15 (uitdelen koekjes)
 "Napolitaanse Schnitte No. 239” uit 1898 
 Ingrediënten: suiker , hazelnoten , kokosolie en cacaopoeder 
De hazelnoten voor de vulling kwamen uit de omgeving van Napels. 
De maat 49 × 17 × 17 millimeter was hapklaar. 4 lagen verspreid tussen 5 lagen wafel.
Het totale gewicht is 7,5 gram per plak. 
Dit formaat en het basisrecept hebben zich tot op de dag van vandaag bewezen.
Aanvankelijk werden de plakjes los verkocht. 
Vanaf 1924 werden de wafers aangeboden in vijf rijen van twee, aanvankelijk in een 
vouwdoos en vanaf 1960 in aluminiumfolieverpakking .
-> Naam koekjesfabriek uit Wenen

Vraag 16
We zoeken de naam van een  typisch Russisch snaarinstrument met een driehoekige 
klankkast en drie snaren. Het werd in Rusland al eeuwen bespeeld en dook rond 1700 
reeds op, maar werd door Vassili Andrejev, een Russische muzikant-musicoloog, aan het 
eind van de 19de eeuw 'herontdekt’ en geperfectioneerd.
Naam muziekinstrument?

Vraag 17
Op 4 maart 2018 krijgen de hulpdiensten een oproep om Sergei en Yulia Skripal te helpen, 
die bewusteloos zijn gevonden op een bank in een park.
Er ontstaat een nationale noodsituatie wanneer wordt vernomen dat Skripal een 
voormalige Russische militaire inlichtingenofficier is, die in de jaren negentig en het begin
van de jaren 2000 optrad als dubbelagent voor de Britse inlichtingendiensten , en dat hij en
zijn dochter werden vergiftigd met een zeer krachtige Novitsjok die op de deurklink van 
hun woning was gesmeerd.

→ Het op deze feiten gebaseerd televisiedrama, met in de hoofdrollen Anne-Marie Duff , 
Rafe Spall en Annabel Scholey.  Deze serie werd in juni 2020 in 3 delen uitgezonden op 
BBC One. 
Naam docuserie?

Vraag 18 
Zeer oude kaas. Sommigen beweren dat de eerste kaas werd gemaakt in het gelijknamige 
plaatsje vlak bij Milaan in het jaar 879.
De eerste echte naam van de kaas was “groene stracchino”. 
In deze context bestaat er geen twijfel over dat de productie ervan gebeurde met de melk 
die in de herfst werd gemolken wanneer de kudden terugkeerden van de alpenweiden 
(‘stracchino’ komt van ‘stracch’; stanco - sono stanco betekent = ik ben moe).
De 3 grootste producerende provincies zijn Novara (bijna de helft), Pavia  en Milaan.
Naam kaas?



Vraag 19
Naam motorfabrikant? → ->

Vraag 20 

→ In 1962 liep het verkeerd af, toen er bij een vuilverbranding vuur oversloeg naar een 
antracietader. Sindsdien branden er kolenmijnen onder de stad. Vanwege de rook en het 
gevaar van aardverschuivingen werd de stad in 1984 geëvacueerd; het is nu een spookstad.
Dit vuur is blijven branden en zorgde ervoor dat de gehele plaats moest worden ontruimd, 
op een twintigtal inwoners na. Het ondergrondse vuur brandt nog steeds en zal dat 
mogelijk nog wel 250 jaar blijven doen.
Naam van de stad in de Amerikaanse staat Pennsylvania. 

Vraag 21
Russische havenstad in het Oosten van het land, aan de Gouden Hoornbaai, een Japanse 
zee. Het is het eindpunt van de Trans-Siberische Spoorweg en tevens de belangrijkste 
marinebasis van de Russische vloot in de Stille Oceaan.
Naam  stad/ marinebasis?

Vraag 22
Uitvoerder?

Vraag 23
Ooit was ze één van de meest gefotografeerde en duurste fotomodellen ter wereld, maar de
afgelopen vijf jaar durfde ze nauwelijks nog haar huis uit.
→ In 2015 liep het fout na de 6 maanden durende ‘vet bevriezende’ behandeling (Cool 
Sculpting). Ze merkte dat er zich uitstulpingen vormden op haar kin, rug en heupen, rond 
haar borst en onder haar oksels.
“Voor minder dan tienduizend dollar per dag kom ik niet eens uit bed.”  was een uitspraak 
van het ondertussen 56 jaar oude Canadees model.
Naam model?

Vraag 24 

-> Naam van deze Britse archeoloog (u krijgt een muziektip)?



Vraag 25
Honingkruid is van oorsprong uit subtropisch en tropisch Zuid- en Centraal-Amerika. 
De plant wordt daar door de oorspronkelijke bewoners al eeuwenlang gebruikt als 
zoetmiddel in dranken als maté, medicinale drankjes en in kruidenextracten. 
De zoete smaak van de gedroogde, gemalen bladeren is sterker dan die van suiker en het 
zou ongeveer 200 keer zo zoet zijn als suiker.
Naam plantje?

Vraag 26
Het eerste fossiel van deze dino werd in 1923 ontdekt in de Gobiwoestijn. 
In 1924 kreeg het geslacht zijn naam, die "snelle rover" betekent.
->Naam dino?

Vraag 27
Een verzameling van protestantse groeperingen die zich lieten inspireren door de theoloog 
hiernaast. De hervormingsbeweging stond aan de wieg van het Tsjechische nationale 
bewustzijn.  
De genadeslag voor de groepering kwam met de Slag op de Witte Berg op 8 november 
1620.  Wie zich daarna niet bekeerde tot de katholieke kerk, moest onteigend het land 
verlaten. Duizenden vertrokken onder wie de bekende geleerde Comenius die zich in 
Naarden vestigde.
Naam beweging?

Vraag 28 -dia 1
De Pilgrim Fathers waren een groep religieus andersdenkenden die in conflict kwamen 
met de Engelse autoriteiten en  in 1609 vanuit Scrooby (Yorkshire) naar Leiden in 
Nederland vluchtten.
Ze vertrokken naar Amerika op 6 september 1620 vanuit Plymouth en het schip had 102 
kolonisten aan boord om in de nieuwe wereld een nieuw leven, vrij van religieuze 
vervolging, te beginnen.
Naam van het schip dat 2 maanden onderweg was?

Vraag 29
Dit bloedbad had plaats in Chicago in 1929, waarbij 7 mannen in koelen bloede 
doodgeschoten werden. De moordpartij vond plaats bij de SMC Cartage Company; een 
bedrijf dat als dekmantel gebruikt werd door de North Side Gang, een Amerikaans-Ierse 
bende onder leiding van George "Bugs" Moran, die het noordelijke deel van Chicago 
onder controle had.  De andere betrokken bende had een Amerikaans-Italiaanse 
achtergrond en stond onder leiding van Al Capone.
De twee Tommy-geweren die bij deze moord zijn gebruikt, zijn nog steeds in actie, bijna 
90 jaar nadat ze werden afgevuurd bij de beruchte misdaad; ze worden gebruikt voor 
educatieve doeleinden door het Sheriff's Office van Berrien County.
Onder welke naam is deze slachting bekend?



Vraag 30
Naam van een Fins-Zweedse officier en staatsman. 
Finland werd in november 1917 een onafhankelijke staat. 
In januari 1918 benoemde het parlement hem tot opperbevelhebber van het Finse leger.
In september 1918 werd hij aangewezen als regent (Staatsprotector).
Hij was opperbevelhebber van het Finse leger in de Winteroorlog van 1939/1940 en in de 
voortzettingsoorlog van 1941 . Van 1944 tot 1946 was hij president van Finland.
Naam Finse generaal/ president die een standbeeld heeft in Helsinki?



RONDE4 : Wikipedia-ronde
Hebt u ook soms het gevoel dat als je iets zoekt op het internet, je gemakkelijk klikt op 
doorverwijspagina’s, waardoor je na een zekere tijd ergens terecht komt op een pagina die helemaal niets 
meer heeft te maken met het item waarover je info wou. Deze ronde is daar een voorbeeld van.

Onder de schuilnaam Robert Galbraith werd een detectivereeks bedacht in de traditie van
Agatha Christie, Ruth Rendell en P.D. James, met in de hoofdrol Cormoran Strike. 
Het hoofdpersonage uit de serie is een oud-militair die met een geamputeerd been is
teruggekeerd uit Afghanistan en een detectivebureau is begonnen. De verhalen kenmerken zich dan ook 
als puzzeldetectives. Hierbij komt de lezer stapsgewijs via omwegen te weten wie de dader is. Vanaf 2017
werd van de eerste 4 boeken door de BBC de TV-serie Strike gemaakt met in de hoofdrol Tom Burke.
Wat is de naam van de auteur die zeer succesvol was met een andere serie boeken waarvan er reeds 
een aantal verfilmd zijn? (1)

In 2013 verscheen de detectiveroman, The Cuckoo's Calling (Koekoeksjong) waarin een
ingewikkelde moord wordt opgelost die zich afspeelt in de upper-class-wereld in Londen.
In Zijderups wordt opnieuw een raadselachtige verdwijning en moord opgelost, deze keer in
de uitgeverswereld. Hierbij krijgt hij vooral hulp van Robin, die hij als secretaresse heeft
aangenomen. 
→ Het derde deel in de reeks is in 2015 verschenen. Het openingsnummer uit de LP ‘Secret
Treaties’ was de inspiratie voor de titel van de gelijknamige roman en was geschreven door de
toekomstige punkdichter Patti Smith.
Wat is de (Engelse) titel van het boek / titel van het nummer dat je hoort ? (2) 

Secret Treaties was het 3de studioalbum van een Amerikaanse rockband uitgebracht op 22 april
1974.  
Wat is de naam van de rockband? (3)  

De overgang tussen de nummers "Harvester of Eyes" en "Flaming Telepaths" wordt gemarkeerd
door een stuk klassieke muziek gespeeld op een speeldoos. De geluidstechnicus had dit
gevonden op een niet-gelabelde opname, maar het stuk en de componist waren niet genoemd op
het album. 

Het is sindsdien geïdentificeerd als een fragment uit een wals van Ion Ivanovici, een Roemeens
componist en is een van de beroemdste Roemeense deuntjes ter wereld. 
In de Verenigde Staten kreeg het de titel die Al Jolson gaf toen hij een bewerking van het lied uitbracht. 
Het deuntje is ook verschenen in de films Mayerling in 1968, Falling in Love Again in 1980, When 
Father Was Away on Business in 1985, Avalon in 1990, Payback in 1999 en Father
and Daughter in 2000. U ziet een fragment uit de Al Jolson story .
U hoort ook een vertolking door André Rieu.
Wat is de titel van Amerikaans gezongen versie /het nummer (Duits-Eng.)/? (4)

De hoes, met kunst van Ron Lesser, toont de band die op en naast een Duits jachtvliegtuig zit;
deze scène is geïnspireerd op het gelijknamige nummer. 
Dit toestel bijgenaamd Schwalbe (zwaluw)/Sturmvogel, was het eerste operationele
jachtvliegtuig aangedreven door straalmotoren en kondigde hiermee het einde aan van het
tijdperk van door propeller aangedreven jachtvliegtuigen. Het straaljachtvliegtuig kon een
topsnelheid van 870 km/u halen. Het was meer dan 150 km/u sneller dan andere vliegtuigen en zijn vier 
30 mm-kanonnen zorgden voor voldoende vernietigende kracht bij aanvallen op bommenwerpers. 
Het ontwerp was aero-dynamisch vooruitstrevend, veel moderner dan zijn Britse tegenhanger
de Gloster Meteor. 
Wat is het vliegtuigtype/ titel van het nummer (5)



In 1923 werd in Augsburg de Bayerische Flugzeugwerke (BFW) opgericht. In 1928 nam Willy
samen met een financiële groep rond Baron Michel-Raulino het bedrijf over.
Met zijn team gingen ze conceptueel volledig nieuwe wegen in voor vliegtuigontwikkeling. 
Met de Bf 108 "Taifun" toervliegtuigen en de Bf 109 jachtvliegtuigen wonnen ze tot de tweede helft van 
de jaren dertig verschillende wedstrijden. 
In 1938 werd Willy  CEO van het bedrijf met hoofdzetel in Regensburg en het werd naar hem genoemd. 
Na fusie met Bölkow en Blohm & Voss ontstond de groep MBB die later overging in de Airbus groep.
Familienaam van Willy? (6) 

Kort na WOII mocht deze firma ook geen vliegtuigen meer bouwen en moest men ook diversifiëren. 
Gedurende deze tijd maakte hij geprefabriceerde huizen , naaimachines, strijkijzers en de
beroemde Kabineroller, een dwergauto  in zijn fabriek in Bamberg. Het prototype werd in 1952
gemaakt door Fritz Fend, één van Willy’s voormalige werknemers. De bijnaam van de auto
luidde Snow White's Coffin. Dwergauto’s waren toen een hype. 

De mooiste en beroemdste brommobiel ter wereld, is bedacht door de geest van ing. Preti, die samen met 
Pierluigi Raggi de vorm gaf aan dit glorieuze kleine grote voertuig. Het werd voor het eerst 
tentoongesteld in 1952 in Bresso (Milaan), en werd geproduceerd door de firma Iso waar
beiden de technische dienst leidden. De auto kreeg zijn maximale internationale verkoopsucces
met BMW, de grote Beierse fabriek, die in 1955 de licentie voor de productie van het
mythische "ei met wielen" kocht. 
BMW, dat toen aan de rand van het faillissement bengelde, had hiermee een voor het publiek “betaalbare 
auto” omdat hun andere types, de 501 en 502 voor veel mensen te exclusief en te duur waren.
Van het “ei” werden 160 000 exemplaren gemaakt.
Wat is het type van deze auto? (7)

Toen de zaken weer beter gingen had BMW behoefte aan uitbreiding van de productie. 
Men nam hiervoor een ander bedrijf over gelegen in Dingolfing, dat later BMW’s grootste
fabriek werd.
In die fabriek, die al bestond vanaf 1905, werden eerst zaaimachines gemaakt en nadien de
fameuze Gogomobil. Het bedrijf kreeg moeilijkheden toen de ontwikkelings- en productiekosten
voor nieuwe modellen te hoog werden. 
->Een paar van deze modellen werden gewoon met BMW logo’s en grilles voorzien. 
Naam van het bedrijf genoemd naar de oprichter ervan, die een standbeeld heeft in
de stad Dingolfing. (8) 
 
Laat dit nu toevallig ook de naam zijn van een Amerikaans componist (fonetisch hetzelfde). 
Die zijn muziek wordt gerekend tot de minimal music, hoewel hij zelf de term theatermuziek gebruikt. 
Zijn specifieke stijl van de muziek werd sterk beïnvloedt door Ravi Shankar en het ritme in de Indiase 
muziek. Sinds de jaren negentig schrijft hij meer en meer conventionele klassieke muziek voor 
strijkkwartet en symfonieorkest. Voor zijn filmmuziek is hij 3 keer genomineerd voor een
Oscar, echter zonder er een te winnen : Kundun , The Hours  en Notes on a Scandal. 
De film Kundun vertelt het levensverhaal van de 14  de   dalai lama van Tibet  .
De film is grotendeels gebaseerd op diens autobiografie. De regisseur heeft de ontwikkelingen
op dramatische wijze weergegeven. Na het verschijnen van de film heeft de Chinese overheid laten weten
dat hij nooit meer naar China mag komen. 
Nadat hij al 7 keer eerder was genomineerd was kreeg hij een Oscar (Academy Award voor Beste 
Regisseur) voor het regisseren van The Departed. Daarnaast won hij meer dan 80 andere filmprijzen, 
waaronder een Gouden Palm voor Taxi Driver, drie BAFTA Awards voor Goodfellas en
Golden Globes voor zowel Gangs of New York als The Departed. 
Wie is deze Amerikaans filmregisseur van Siciliaanse komaf? (9)



Gangs of New York is een Amerikaanse misdaadfilm uit 2002 en speelt zich af in het 19e-eeuwse New 
York. De hoofdrollen worden vertolkt door Leonardo Di Caprio en Cameron Diaz. 
Het ambitieuze filmproject sleepte onder meer tien Oscarnominaties in de wacht, waarvan er geen enkele 
verzilverd werd. In de sloppenwijk van de Five Points van 1846 gaan twee bendes, de
protestantse Confederation of American Natives en de Ierse katholieken, de Dead Rabbits, die
geleid worden door "Priester" Vallon, een strijd aan om te bepalen wie de scepter zal zwaaien
over het gebied; hierbij wordt  de priester vermoord.
De acteur die de priester speelt, werd in 1994 genomineerd voor onder meer een Academy Award voor 
zijn hoofdrol in Schindler's List. Hij speelde driemaal de rol van geheim-agent Bryan Mills in de Taken 
filmreeks.  Hij werd genomineerd voor Golden Globes voor Schindler's List, Michael Collins en Kinsey. 
In 1999 werd hij onderscheiden met een benoeming tot Officier in de Orde van het Britse Rijk. 
Naam van deze Noord-Ierse acteur (10)

Michael Collins is een Amerikaanse film uit 1996 geregisseerd door Neil Jordan. De film is
een biografie over de Ierse politicus en revolutionair Michael Collins. De film kreeg twee
Oscar- en Golden Globe-nominaties en won de Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië
voor "Beste film".
Zijn naamgenoot was een Amerikaans astronaut. Hij was in 1969 lid van de bemanning van de
historische Apollo 11-vlucht die de eerste bemande landing op de Maan uitvoerde. Collins was
de piloot van de commandomodule, terwijl zijn collega's op de Maan verbleven, bleef hij hierin
achter en cirkelde 60 keer om de Maan alvorens Armstrong en Buzz weer aankoppelden aan de
module.
Wie was de tweede mens die voet zette op de maan en als gevechtspiloot in de Koreaanse
Oorlog vocht? (11)

Het is ook de naam van een insecticide, een organische chloorverbinding C12H8Cl6, dat ingezet
werd tegen onder andere termieten en sprinkhanen. Het gebruik en productie ervan is, vanwege
de langdurige schadelijkheid voor het milieu, op de Conventie van Stockholm verboden sinds 2001. 
In 2004 werd een wereldwijd verbod op de productie, verkoop en gebruik van twaalf persistente 
organische verontreinigende stoffen (POP), de "dirty dozen" bekrachtigd. 

Decennialang was een ander product uit die reeks van 12 het meest gebruikte insecticide ter
wereld vanwege de goede werkzaamheid tegen insecten en de lage toxiciteit voor zoogdieren.
Het werd voor het eerst gesynthetiseerd in 1874 door Othmar Zeidler maar het werd pas vanaf
1939 als insecticide gebruikt.
Het product bleek zeer efficënt te zijn tegen de Leptinotarsa decemlineata. De soort kwam
oorspronkelijk alleen voor in zuidelijk Noord-Amerika. Vanaf 1850 is de kever meegereisd
met de aardappelplant, toen die over een groot deel van de wereld verspreid raakte. 
Onder welke naam is deze kever, genoemd naar ‘The Centennial State’ bij ons beter
bekend? (12)

Tegen het einde van de oorlog was dit insecticide het standaard desinfectiemiddel geworden
voor  soldaten, krijgsgevangenen en de burgerbevolking in het Amerikaanse leger. Een van de
eerste grote implementaties van ervan was voor de bestrijding van luizen in een typhus – epidemie in 
Napels (1943). In de strijd tegen malaria bleef het gebruik ervan standaard, zelfs nadat het 
uitroeiingsprogramma in 1972 eindigde. 
Vanaf 2006 werd het enkel nog gebruikt in India, China en Noord-Korea.
Hoe noemt dit insecticide met als brutoformule C14H9Cl5? (13)

Waar heb ik dit nog gehoord. Was er niet iemand in een populaire TV-reeks op de VRT die diezelfde 
initialen had. Zat hij niet gedurende 10 jaar in een panel van wijzen; een programma dat door
Kurt van Eeghem werd gepresenteerd? Samen met Walter Grootaerts was hij een vast panellid.
Weet u ook nog wie het derde (ondertussen overleden) pannellid was? (14)



In 1984 presenteerde ze het programma Boeketje Vlaanderen. In 1995 maakte ze een overstap naar de  
VTM. Daar werd ze een vast panellid in het programma Wie van de drie?, gepresenteerd door Mimi 
Smith. Rijker dan je denkt deed ze samen met Francesca Vanthielen. 
In 2004 nam ze de presentatie van het tuinmagazine Groene Vingers over.
Welke journalist en nieuwslezer presenteerde Groene Vingers tot hij in de politiek ging
en zelfs een tijdje in het Europees Parlement mocht zetelen? (15)

In 2019 stond hij op de 4de plaats voor de Europese Parlementsverkiezingen maar werd niet herkozen. 
Hij kreeg wel een plaats aangeboden als gecoöpteerd senator voor de Belgische Senaat, waar hij de 
commissie Transversale aangelegenheden leidt.
Ze is de jongste Senaatsvoorzitter sinds het ontstaan van België, en misschien ook de laatste.
Ze wil haar tijd tot de volgende verkiezingen (2024) gebruiken om de Senaat af te schaffen. 
Naam huidig Senaatsvoorzitter? (16)

Het Paleis der Natie te Brussel is de zetel van het Federaal Parlement van België. Het is de
zetel van zowel de Kamer van volksvertegenwoordigers als de Senaat. Het werd gebouwd in
opdracht van Maria Theresia van Oostenrijk in 1779. In 1883 werd het gebouw vernield door
brand. De koepel was ingestort, de vergaderzaal en de bibliotheek van de Kamer verwoest, net
als verschillende kunstwerken.
Welke in Kortrijk geboren architect die zijn beeltenis gaf aan het biljet van 100 BEF
zorgde voor de heropbouw ervan? (17)

Zijn eerste openbare bouwwerk was de bouw van de hoofdzetel van de Nationale Bank van
België te Brussel. Hij kreeg de opdracht in 1859 na het winnen van een architectuurwedstrijd. 
In 1866 ontwierp hij een fontein, ter nagedachtenis van iemand die burgemeester was in Brussel
van 1848-1860. Deze fontein stond eerst aan de Naamse poort, maar ze werd afgebroken bij de
aanleg van de kleine ring net voor de Wereldtentoonstelling van 1958 en werd in 1977 terug
opgebouwd in Laken. Voor zijn bijdragen bij het ontstaan van het koninkrijk België
werd in Brussel ook een plein naar hem genoemd met bijhorend metrostation. 
Naam van deze in Brugge geboren burgemeester van Brussel? (18)

Het Brusselse gewest bestaat uit 19 gemeenten : Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Jette, 
Koekelberg, Oudergem en een aantal Sinten. Eén ervan was het vroegere gehucht Obbrussel (Hoog-
Brussel), nabij de stadsmuur van Brussel. Tuinbouw was hier heel belangrijk, voornamelijk spruitjes. 
De dorpsbewoners hielden er de naam Kuulkappers (kolenkappers) aan over. 
Op het hoogste punt werd in 1672 het Fort van Monterey aangelegd dat in 1695 vernield werd.
Bij de Franse bezetting vanaf 1795, kreeg de gemeente haar huidige naam. 
Ze is genoemd naar een Occitaanse eremiet-monnik (staat meestal afgebeeld met een hinde en een pijl), 
die in Athene geboren was en die in de 7de eeuw aan de monding van de Rhône in de
Languedoc was komen wonen. Hij zou in de Gard een klooster gesticht hebben (in een
plaats met dezelfde naam als de gemeente die we zoeken).
Naam van de gemeente? (19)

De huidige burgemeester (sedert 1985 en van PS-signatuur) was 2004-2013 Minister-president
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( maar ook van 1989-1999). 
In mei 2013 nam hij ontslag om plaats te maken voor partijgenoot Rudi Vervoort.
Naam van de burgemeester? (20)

Nu, in die gemeente hebben ze ook nog een voetbalploeg, waarvan het stadion in een 
buurgemeente ligt. Het stadion maakt deel uit van een park (23 ha) en dat heette vroeger
het Kruysbosch. Wilhelm, een Duitse koopman kocht dit park van de bankier Edouard Mosselman (die 
hier ook een geklasseerde villa staan had) en richtte er een nieuw kasteel op en liet het geheel na
aan koning Leopold II  op voorwaarde dat het een openbaar park zou worden.
Naam van het park dat naar de Duitser genoemd is? (21)



In dat park staat er ook nog een voetbaltempel. Architect Albert Callewaert ontwierp het stadion
en in 1926 werd de prachtige hoofdtribune opgeleverd. Die hoofdtribune is met name prachtig
vanwege haar voorgevel, die ruim 100 meter lang is. De voorgevel is versierd met zeven
uitgebeitelde stukken steen, die stuk voor stuk de twee disciplines uitbeelden waarin de ploeg
uitblonk: voetbal en atletiek. Na oplevering had het stadion een capaciteit van maar liefst
35.000 plaatsen. 
Oorspronkelijk heette dit voetbalstadion ook naar de Duitser, maar toen de clubvoorzitter op 19
februari 1933, vlak voor de derby met Racing White een hartaanval kreeg en overleed, kreeg
het de huidige naam.
Naam van het voetbalstadion? (22)

Het ploegje met stamnummer 10 , dat ondertussen reeds 11 landstitels behaalde, werd in de periode 1933-
35 3 keer na elkaar kampioen. Bovendien zetten ze een reeks neer, van opeenvolgende wedstrijden op een
rij zonder nederlaag, iets dat tot nu toe door geen enkele club geëvenaard is. Het leverde hen ook de 
bijnaam op, met de naam van de club en het aantal wedstrijden zonder nederlaag (in de competitie). 
De reeks begon met een 2-2 gelijkspel tegen K. Liersche SK op 8 januari 1933. De reeks werd beëindigd 
op 10 februari 1935 door een nederlaag met 2-0 in de Zwanze derby in en tegen Daring Club Brussel. 
Om deze prestatie te herdenken, wordt jaarlijks de Pappaertbeker uitgereikt aan de ploeg in de nationale 
afdelingen die het grootst aantal matchen zonder nederlaag heeft afgewerkt dat seizoen.
Wat is de bijnaam van de club met stamnummer 10? (23)

Als u in het Zuidstation de trein neemt richting Oost- of West-Vlaanderen dan passeert u het 
modernistische ontwerp van Adrien Blomme,  toendertijd de grootste brouwzaal van Europa. 
In 1931 werd deze 'toren' officieel in gebruik genomen toen de brouwerij vierde dat zij 50 jaar
gevestigd was te Vorst. De toenmalige burgemeester van Vorst was eigenaar van die brouwerij. 
In 1975 overleed Léon (de burgemeester van toen) en in 1978 werd de brouwerij overgenomen door 
Artois. In 1988 werd het laatste bier gebrouwen.
In 2002 werden de vervallen gebouwen onteigend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en na 
restauratie werd in het oude gebouw het Centrum voor hedendaagse kunst geopend.
Naam van de brouwerij die destijds ook sponser was 
van de wielerploeg  ‘De Groene Leeuw’? (24)

De eigen woning van een Nederlandse architect in de Kemmelbergstraat 5 (in Vorst), ook bekend als Villa
Beau-Site, is een voorbeeld van geometrische art nouveau.  Het staat bekend om de enorme ronde erker 
die de eerste verdieping van de gevel siert, waarschijnlijk de bekendste in Brussel, samen met die van het 
Maison Saint-Cyr van Gustave Strauven. In België kent de stijl twee stromingen, namelijk de florale art 
nouveau met Victor Horta als boegbeeld en anderzijds de geometrische art nouveau beïnvloed door Paul 
Hankar of de Wiener Secession.
Laat dat nu dezelfde familienaam zijn als deze wielrenner, bijgenaamd Jerommeke en de
Buffel van Wellen. Hij won ook 2 maal op rij de Omloop Het Volk (93-94) en kon zich 2
maal tot Belgisch kampioen (94-95) kronen.
Voor- en familienaam van de Nederlandse architect? (25)



RONDE 5 : PHILIPPINE-RONDE
1. In 1878 werden in een kolenmijn te Bernissart een groot aantal beenderen van 
dinosauriërs aangetroffen, waaruit een dertigtal vrijwel complete dinoskeletten 
konden gereconstrueerd worden. Die werden door Louis Dollo terug samen gezet en 
ze worden tegenwoordig tentoongesteld in Brussel. Welke dino is dit?

2. In 1980 was hij adviseur van de vakbond Solidarność. Deze nationalistisch en 
conservatief Pools politicus werd op 23 oktober 2005 verkozen tot president.
Hij kwam om het leven op 10 april 2010 toen zijn regeringsvliegtuig (een Tupolev
Tu-154) nabij de luchthaven van het Russische Smolensk neerstortte. 
Alle 96 inzittenden kwamen bij het ongeluk om het leven. 
Het vliegtuig was op weg naar een herdenking van het Bloedbad van Katyn.
Voor- en familienaam.

3. Oorspronkelijk werd het product gegeten in China, Korea, Japan, Rusland en 
het Midden-Oosten. De naam van het product is Japans, waar het al honderden 
jaren op traditionele wijze wordt bereid.
Van tarwemeel wordt een soepel brooddeeg gemaakt. Dit wordt gekneed totdat de 
gluten vrijkomen uit de tarwe. Vervolgens worden zetmeel en zemelen in koud 
water uit het deeg gewassen. De tarwegluten die overblijfen worden gekookt in 
een bouillon van tamari, sojasaus, kombu en gember. 
Soms wordt er nog laurier, kerrie en paprikapoeder aan de bouillon toegevoegd.
Nu heeft het een vleesachtige structuur, smaakt het kruidig, en is het ideaal 
als vleesvervanger voor vegetariërs en veganisten (al is het geen bron van 
vitamine B12). Naam van het product?

4. Naast Borsele was er in Nederland nog een kerncentrale waar er elektriciteit 
opgewekt werd. Ze was in bedrijf van 1969 tot 1997. De centrale is nu in veilige
insluiting; de sloop van de nog niet ontmantelde, inwendig radioactief besmette 
gebouwen, staat gepland voor 2045. 
In welk dorp in Gelderland staat die centrale?

5. In een beroemd gevangenisexperiment gingen proefpersonen die de rol van 
bewakers kregen, al gauw hun macht misbruiken. Halfweg augustus werden in een 
stad in Californië 24 studenten met groots machtsvertoon opgepakt. 
Wat de toeschouwers niet weten is dat de hele zaak in scene is gezet. 
Dit beruchte experiment, dat initieel 2 weken moest duren, is in de geschiedenis
gekend als Het 'Stanford Prison Experiment'. 
De onschuldige studenten kregen een nummer en werden in de kelders van de 
Universiteit, deel van de faculteit psychologie, opgesloten.
De agressie van de bewakers nam toe naarmate het experiment vorderde en de 
gevangen werden meer en meer onderdaniger. 
Het experiment werd stopgezet toen één van de medewerkers zich erover beklaagde 
dat gevangen geketend werden aan de enkels en met een zak over het hoofd naar 
het toilet werden begeleid. 
Het experiment van Philip is de bron voor een 3-tal films.
Wat was de familienaam van de onderzoeksleider van dit experiment?

6. Stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in het Ruhrgebied. 
De ‘stad van 1000 vuren’ is de bijnaam, vanwege de vele fakkels die door de 
cokesfabrieken werden gebruikt om het overtollige cokesovengas af te voeren.
De Veltins-Arena is het huidige stadion van de voetbalvereniging waar een 
Belgisch speler actief was van 1996/97 tot 1999/2000 en van 2001-2003. 
Naam van de stad?

7. Omwille van zijn strijdvaardigheid kreeg deze man die bij deze lokale 
voetbalvereniging speelde een bijnaam. Hij was ook een tijd bondscoach en zag 
zijn doelpunt tegen Brazilië (op WK in 2002 in Japan) afgekeurd worden.
Wat was die bijnaam (voorafgegaan door het lidwoord)? 



8. Een grootcirkel is een cirkel op een boloppervlak waarvan de straal gelijk is
aan de straal van de bol. 
De kortste verbinding tussen twee punten op een bol, gemeten over de 
oppervlakte, is altijd een deel van een grootcirkel. Als A en B op dezelfde 
breedtecirkel liggen lijkt een route langs deze breedtecirkel voor de hand te 
liggen, maar toch is deze route niet de kortst mogelijke. Zo zal een vliegtuig 
van Anchorage naar Petrograd wel degelijk over de noordpool vliegen en niet 
langs een breedtecirkel. Onder welke naam kennen we een grootcirkel ook nog?

9. Siertegels die in Portugal en Spanje worden gebruikt als decoratie en 
kunstvorm. Het zijn keramieken tegels waarop verschillende soorten figuren 
geschilderd zijn. Hoewel ze in allerlei kleuren worden beschilderd, is blauw een
veelgebruikte kleur. Het oppervlak kan glad zijn of met reliëf.Naam van de tegel

10. Alessandro Filipepi was een kunstschilder uit de Italiaanse renaissance. 
Zijn bijnaam kreeg hij vanwege zijn broer, die zo dik was dat hij "het tonnetje"
werd genoemd. In 1481 en 1482 verbleef hij in Rome, waar hij fresco's schilderde
in de Sixtijnse Kapel. Daarna ging hij terug naar Florence, om niet meer in Rome
terug te keren. Zijn bekendste werk is 'Geboorte van Venus' dat in het Uffizi-
museum van Firenze hangt. Onder welke voor- en familienaam is hij bekend?

11.Hij was van 1944 tot zijn dood, als secretaris-generaal van de Albanese 
Partij van de Arbeid, de politieke leider van Albanië. Door zijn vriendschap en 
bewondering voor Jozef Stalin dreef hij na diens dood in 1953 zijn land het 
totale isolement in. In 1948 had hij al alle banden met buurland Joegoslavië 
verbroken, vanwege de breuk tussen Tito en Stalin. Toen Chroesjtsjov na Stalins 
dood kritiek op Stalin uitoefende, keerde hij zich ook van de Sovjet-Unie af. 
In de jaren zestig klopte hij aan bij de Chinese leider Mao en zo werd het 
kleine Albanië het enige maoïstische land van Europa. 
In de jaren 1975-1978 liet hij voor zichzelf en zijn militaire staf een 
gigantische vijf verdiepingen tellende ondergrondse anti-nucleaire bunker 
bouwen. Vanaf 1976 werden atheïsme en autarkie officiële richtlijnen van de 
staat, zodat iedere religieuze uiting strafbaar werd en handelsbanden met het 
buitenland werden beëindigd. Voor- en familienaam.

12. De Claviceps Purpurea is een schimmel die meegroeit in de aren van de granen
van het koren. Als ze volgroeid zijn, vallen ze op de grond, waar ze 
overwinteren. In de lente worden de sporen van de schimmel gevormd. De wind 
verspreidt de sporen en deze gaan zich nestelen op de stempels van de bloemen 
van het nieuwe opgroeiende graan, waar het meegroeit met de korenaren. 
De uiterst giftige schimmel kwam vooral voor in rogge en tarwe en minder in 
haver en gerst. De donkergekleurde kokertjes zijn zeer giftig (bevat ergotamine 
en LSD). 
De naam is afkomstig van een aftreksel van de giftige schimmel die gebruik werd 
door de vroedvrouwen om weeën op gang te brengen bij de bevallingen. 
De vergiftiging door de schimmel werd de ziekte het Heilige Vuur, Sint 
Antoniusvuur en kriebelziekte genoemd. In de late 17e eeuw vond de Franse arts 
Dr. Thuillier het verband tussen het met schimmel aangetaste graan en deze 
ziekte. Pas in de 19e eeuw werd het verband dat Dr. Thuillier legde als juist 
aangenomen. Onder welke naam kennen we de schimmel beter?

13. In 1934 begon Vladimir te studeren aan de Voronezh State University , waar 
hij in 1937 's werelds eerste kunstmatige hart creëerde en het met succes in een
hond implanteerde (die twee uur na de operatie overleefde). In februari 1954, in
misschien wel zijn meest bizarre experiment, transplanteerde hij de kop van een 
hond op die van een andere hond. Hij is misschien het meest bekend om zijn 
tweekoppige hondenexperimenten, maar hij heeft niet de erkenning gekregen die 
hij verdient voor zijn onschatbare vroege bijdrage aan hartchirurgie.
Christiaan Barnard was de Zuid-Afrikaanse hartchirurg die ’s werelds eerste 
harttransplantatie heeft uitgevoerd bij een mens in 1967 met kennis die hij 
opgestoken had bij hem.



Hij behaalde een aanzienlijk aantal wereldprimeurs; 1ste kunsthart, lever- en 
longtransplantatie. De laatste hondenkoptransplantatie die door Vladimir 
uitgevoerd werd, was op 13 januari 1959 in Oost-Duitsland.
Het uiteindelijke doel van zijn onderzoek was om orgaantransplantaties in de 
klinische praktijk op mensen uit te voeren. Familienaam van deze chirurg?

14. De Phalacrocorax carbo ook wel waterraaf of koolgans genoemd, is een 
tamelijk grote en opvallende vogel.
Het zijn allemaal vrij grote watervogels, die voornamelijk van vis leven. 
Hij is 80 tot 100 cm lang en heeft een spanwijdte van 121 tot 149 cm. 
De vogel is vrijwel geheel zwart, maar met een opvallende witte wang en een gele
plek op de plaats van de aanhechting van de bek. De snavel is lang en voorzien 
van een haakvormige punt. Hij heeft zwemvliezen tussen de voortenen en kan dus 
zwemmen en hij vangt vis door te duiken. Nederlandstalige naam van de vogel?
 
15. Deze opstand werd geïnspireerd door de Kommunistische Partei Deutschlands 
(KPD) in januari 1919. Deze opstand volgde na, of was een onderdeel van de 
Novemberrevolutie. Een bond opgericht door onder anderen Karl Liebknecht en Rosa
Luxemburg probeerde in Berlijn in samenwerking met de USPD en de linkse 
revolutionairen tevergeefs de macht te grijpen en een sociaal-democratische 
republiek te stichten naar het voorbeeld van de bolsjewieken in Rusland.
Naam van deze opstand?

16. Stroming binnen de wetenschapsfilosofie die zich uitspreekt over het 
onderzoeksdomein en de onderzoeksmethoden van de psychologie. Het is dus een 
filosofie achter de psychologie. De psychologie gaat hierbij op zoek naar 
functionele verbanden tussen gedrag en omgeving. Daarbij wordt gezocht naar hoe 
gedrag en gewoonten tot stand komen, geleerd worden. Hoe noemt deze stroming?

17. Wat is de ingekorte naam van de eerste roman van de Engelse schrijver 
Charles Dickens uit 1836. In de titel wordt een theemerk genoemd?

18. In de wis- en natuurkunde heeft oneindig een min of meer kwantitatieve 
betekenis en wordt als symbool voor oneindig een ongeveer een liggende acht 
gebruikt. Hoe noemt men dit symbool?

19. Amerikaanse televisieserie van bedenker en producent Vince Gilligan. De 
serie liep van 2008 tot 2013. De hoofdrollen worden vertolkt door Bryan 
Cranston, Anna Gunn, Aaron Paul, Dean Norris en Betsy Brandt. 
Walter White is in 2008 een scheikundeleraar op een middelbare school in 
Albuquerque, de grootste stad van de staat New Mexico. Op het moment dat zijn 
vrouw onverwacht zwanger is van hun tweede kind, stort Walters wereld in. 
De dokter heeft vastgesteld dat hij terminaal ziek is. Walter heeft longkanker 
en lijkt niet lang meer te zullen leven. Om ervoor te zorgen dat zijn gezin na 
zijn dood niet in een financiële crisis belandt en om zijn eigen behandelingen 
te betalen, besluit Walter over te schakelen op een leven als misdadiger. Met de
hulp van Jesse maakt en verkoopt hij de drug crystal meth. Naam van deze serie?

20. Een reeks krijtrotsen aan de Engelse zijde van het Kanaal gevormd door 
erosie met zeewater van de heuvels van South Downs, in het graafschap East 
Sussex. Ze lopen tussen de monding van de rivier de Cuckmere bij Seaford en de 
krijtrots van Beachy Head buiten Eastbourne. Sommige van de kliffen maken deel 
uit van het grotere South Downs National Park.
Ze worden af en toe gebruikt bij het maken van films en televisieproductie omdat
ze helderwit van kleur zijn. 
Ze zijn ook te zien aan het begin van de film Robin Hood: Prince of Thieves en 
aan het einde van de film Atonement.
Een groot deel van de speelfilm Mr. Holmes uit 2015 werd ook hier verfilmd.
Naam van deze krijtrotsen?



1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 M
14 N
15 O
16 P
17 Q
18 R
19 S
20 T
21 U
22 V
23 W
24 X
25 Y

26 26 Z

Ploegnaam :



Ronde 6
• Alfabetronde
• Letters komen niet in volgorde
• Vanaf de 2de letter wordt enkel de klinker E gebruikt

Vraag 1

2)De Accipiter nisus is een kleine, snelle roofvogel uit de familie van de havikachtigen.  
Het mannetje heet in het jargon van de valkerij: musket of mosket
Nederlandstalige naam van deze vogel

Vraag 2
Wat stellen deze symbolen voor – het is een vorm van pesten?
→ Het zijn vormen van ……………...

Vraag 3
In de reeks ‘Dwars door de Lage Landen’  trekken Arnout Hauben en zijn vrienden door België en 
Nederland, van Oostende naar Pieterburen. Hierbij kwamen ze voorbij een leeg fort ten oosten van 
Antwerpen.
Naam/Plaats van het Fort dat Arnout Hauben hier bezoekt?

Vraag 4
Merk van deze apparaten?

Vraag 5
Dit was een manier om op elektrische wijze brieven of berichten te versturen of om schriftelijk te 
communiceren. Het toestel ontstond in de jaren twintig en was een manier om teksten af te drukken 
op een schrijfmachine op afstand.
Het was een digitale vorm van communicatie die op de Baudotcode is gebaseerd. 
Het toestel was in gebruik tot 2007.
→ Hoe noemt dit toestel, waarvan u hieronder een bericht ziet, dat werd verzonden in
november 1989?

Vraag 6
Er bestaat een Beroepsvereniging die erkend is door de Raad van State en door het Ministerie van 
Middenstand. Ze geeft twee keer per jaar een index uit, die de evolutie weergeeft van de kostprijs 
voor de bouw van gebouwen en privéwoningen (in 1914 was de index= 1).
Welke index /vereniging zoeken we?

Vraag 7
 

→ U zag een promofilmpje die in de UK verboden werd wegens aanzetten tot gevaarlijk rijgedrag.
Welke type van LR zoeken we?



Vraag 8
Deze tapijten worden traditioneel gemaakt met een combinatie van zijde, katoen en wol.
De Ottomaanse sultan Abdulmecid I richtte in 1841 de Imperial Manufacture op met als enig doel 
→ het inrichten van zijn paleis, Dolmabahce, dat gebouwd werd van 1843 tot 1856. 
→ Links boven ziet u zo’n zijden tapijt met een oppervlakte van 0,6 m² met een knoopdichtheid van
32 bij 32 per cm². Hieraan werd er 13 jaar gewerkt.
Rechts ziet u een kaart van Turkije en in het rood de plaats waar men die tapijten maakt.
Hoe noemt men die stad/tapijten? (Een andere zeer befaamde plaats is Kaysere)

Vraag 9
Waar ontspringt de E40? Hoe leeft de kommomaan in het wild? En wie waren de gebroeders 
Tupolev? Deze en andere vragen vormen het uitgangspunt voor een reeks van natuur-, exploratie- 
en historische reportages waarbij de grens tussen fictie en realiteit niet altijd even duidelijk is, net 
zomin als de grens tussen logica en volstrekte onzin.
Naam serie?

Vraag 10
Duitser, medewerker van Tycho Brahe.
→ Hij kwam tot de conclusie dat iedere planeet een ellips beschrijft rond de zon, en dat die zich in 
1 van de 2 brandpunten bevindt.
->Als een planeet in dezelfde tijd van A naar B gaat, als van C naar D, zijn de grijze oppervlakken 
(A1 en A2) even groot.
Het kwadraat van de omlooptijd van een planeet is evenredig met de derde macht van haar halve 
lange as. Deze wet wordt ook wel de harmonische wet genoemd.
->Naam astronoom waavan zijn 3 wetten afgebeeld worden?

Vraag 11
Familienaam van deze lopers?

Vraag 12
De Slag bij Kassel (10 april 1677), ook vernoemd naar het riviertje de  waar de slag plaatsvond, was
een confrontatie tussen troepen van Lodewijk XIV, en troepen van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. 
Sinds april 2007 is er een bezoekerscentrum ‘Maison de la Bataille’ geopend in een gemeente 
waarin de naam van de beek deel van uitmaakt.
Andere naam voor de veldslag (genoemd naar de beek)?

Vraag 13
Familienaam acteur?

Vraag 14

Naam film waarvan u de trailer zag?



Vraag 15
In 1983 maakte hij, onder het pseudoniem Ikke, zijn tekendebuut in het stripblad Robbedoes, met de
strip Biebel.
->In 1990 startte hij met tekenaar Jan Bosschaert de realistische stoere meidenreeks Sam.
In september 1993 werd hij hoofdredacteur van het weekblad Suske en Wiske.
In 2007 verscheen de grafische roman, of literaire strip, Verder, die als eerste stripverhaal in het 
Nederlandse taalgebied genomineerd werd voor de Libris Literatuur prijs,
->In 2013 verscheen het eerste album uit de reeks Amoras, een spin-offreeks van Suske en Wiske
Naam van deze striptekenaar?

Vraag 16
De Latijnse term is een vertaling uit het Grieks van een uitdrukking die door wiskundigen als 
Euclides en Archimedes al werd gebruikt.
Tegenwoordig wordt aan het einde van een bewijs in plaats nu ook vaak het symbool ■ ( een zwart 
vierkant) of  □ (een wit vierkant) gebruikt.

Afgekorte Latijnse term die men aan het einde van een betoog gebruikt, om aan te duiden dat 
hetgeen men wilde bewijzen, daadwerkelijk bewezen is?

Vraag 17
Sherry is een Spaanse versterkte wijn die door middel van het solera-systeem wordt verbouwd. 
Sherry is afkomstig uit het zuid-westen van Andalusië.
De naam van de belangrijkste plaats werd door de Feniciërs gegeven, maar werd aangepast tot de 
huidige na het vertrek van de Moren in 1492
Naam voor de stad van de Sherry?

Vraag 18
Uit de plant kan een blauwe kleurstof genaamd pastel worden gewonnen. 
Tot de komst van indigo werd deze kleurstof in de lakenindustrie gebruikt om wol blauw te verven. 
De as van de plant, werd gebruikt om salpeter te maken als bestanddeel van buskruit.
Naam van deze plant (Isatis tinctoria)?

Vraag 19
Familienaam ?

Vraag 20
De Oostenrijks-Hongaarse diplomaat en autohandelaar Emil Jellinek raakte al op jonge leeftijd 
geïnteresseerd in auto's. 
In 1897 kreeg hij zijn eerste auto van de firma DMG en won hiermee een race in Nice, waarbij hij 
de auto heette naar zijn dochter.
In april 1900 bestelde hij 36 auto's bij DMG die hij naar zijn dochter noemde. 
In maart 1901 behaalde de nieuwe auto een reeks overwinningen tijdens de raceweek van Nice.
Op 23 juni 1902 registreerde DMG deze naam als handelsmerk .
Voornaam van dit meisje/automerk?



Vraag 21
Het is een snaarinstrument en een aanpassing van de braguinha of machete en is afkomstig van 
Madeira. Het heeft over het algemeen vier nylon-snaren.
Het werd in 1879 naar Hawaï gebracht door Portugese immigranten van Madeira, die daar aan wal 
gingen om suikerriet te snijden.
Door koning Kalakaua, ook beschermheer van de kunst, werd het instrument ingezet op koninklijke 
bijeenkomsten en daardoor was het snel populair op Hawaï.
Naam van dit instrument?

Vraag 22
1) In de nacht van 3 juli op 4 juli 1976 had een raid plaats op een luchthaven  in Oeganda.
Het was een bevrijdingsactie van het Israëlische leger om Israëlische burgers en andere Joodse 
gegijzelden te bevrijden die door Duitse en Palestijnse terroristen waren gegijzeld na een vlucht uit 
Athene. 
->Bij de raid kwamen was 56 mensen om, waarvan 45 Oegandese militairen, 7 kapers, 3 
gegijzelden en Jonathan Netanyahu
-> Naam van de luchthaven, (hier aangeduidt door de rode pijl)?

Vraag 23
We zoeken de naam van de koning afgebeeld in Persepolis, staande achter de troon van zijn vader, 
Darius I
-> De zoon en opvolger van Darius stuurde in 480 v.Chr. een Perzisch leger en een vloot naar 
Griekenland. In de pas van Thermopylae hield de Spartaanse koning Leonidas met een klein leger 
de Perzen enkele dagen tegen.
De stad Athene werd in brand gestoken, maar in 479 v.Chr bij Salamis leed de Perzische vloot een 
nederlaag. Het Perzische landleger werd in de Slag bij Plataeae definitief verslagen.
Naam Persische vorst?

Vraag 24
De heilige Dimpna is een vrouwelijke heilige  uit de 7de eeuw uit Ierland, die samen met haar 
biechtvader, door haar vader onthoofd wordt.
Ze is de patroonheilige van een Belgische stad en haar naamfeest is op 15 mei.
Van welke Belgische stad is Dimpna de patroonheilige?

Vraag 25
1) Crithmum maritimum komt van nature voor langs de Zwarte Zee, in het  Middellandse 
Zeegebied en de Canarische Eilanden. De plant wordt ook in rotstuinen gebruikt.
De plant wordt 20-50 cm hoog en de stengel is aan de voet verhout.
De vlezige bladeren zijn eetbaar, smaken naar asperges en zijn lang een delicatesse geweest.
->Naam van deze plant? (Crithmum maritimum) – we keuren 3 mogelijke antwoorden goed

Vraag 26
De Antwerpse 6+ waren grensverleggende designers. 
Martin Margiela, Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk 
Bikkembergs en Dirk Van Saene herdefinieerden de mode in de jaren '80. Wie ontbreekt?
->Naam van deze ontwerper?



Ronde 7

Vraag 1
We zoeken de naam van de architect die Germania, de nieuwe Duitse hoofdstad ontwierp.
1) Hier ziet u een schaalmodel van Germania (1939). Men ziet hier langs de noord-zuid boulevard 
eerst het enorme zuidelijke spoorstation en de gigantische triomfboog
---------
2) Gipsmodel van de Grote Zaal (Hall of Fame)
3) Berlijn 1938-9 – Rijkskanselarij
4) Links ziet u het Duits pavilioen dat  hij ontworpen heeft voor de wereldexpo in Parijs van 1937.
Naam van deze architect

Vraag 2
Psychiatrisch syndroom waarbij de patiënt zich herhaaldelijk aanbiedt bij medische hulpverleners 
met verzonnen klachten of zelf toegebrachte verwondingen, om daardoor zorg en aandacht te 
krijgen.
Een variant  hiervan is dat de patiënt het slachtoffer begeleidt naar artsen en hulpverleners en zich 
daar meestal erg begaan en meelevend voordoet.
Een moeder (23) uit Knokke is tot vier jaar cel  effectieve celstraf veroordeeld omdat ze haar zes 
maanden oude baby probeerde te vergiftigen. Eline D. wilde dat haar ex-man de schuld zou krijgen.
“Zelfs toen de dokters klaar stonden om haar zoon te opereren, biechtte ze niet op wat er écht aan de
hand was.” Pas na zes maanden bekende moeder Eline D. dat zij de baby het medicijn Haldol had 
gegeven, een antipsychoticum dat ze op haar werk in een woon-zorgcentrum had gestolen.
Naam syndroom?

Vraag 3
In de reeks ‘Dwars door de Lage Landen’  trekken Arnout Hauben en zijn vrienden door België en 
Nederland, van Oostende naar Pieterburen. Hierbij kwamen ze voorbij een garage waar  een 
merkwaardige auto in de garage stond.
→ Naam automerk?

Vraag 4
Rizzoli & Isles is een Amerikaanse televisieserie die op 12 juli 2010 in première ging. De serie 
draait om de twee vriendinnen Jane Rizzoli, een detective, en Maura Isles, een medisch
onderzoeker. Ze krijgen te maken met de meest beruchte criminelen van Boston.
->Voor- en familienaam van de actrice die Inspecteur Jane Rizolli speelt.
De zangeres die u hoort heeft dezelfde voornaam

Vraag 5
Blaasinstrument met dubbel riet uit de hobofamilie dat gebruikt wordt in oude muziek, vooral 
Bretoense muziek en in ensembles, bagadoù genaamd . 
In het Bretons wordt het instrument  een talabard genoemd . 
Naam instrument?

Vraag 6
Doe de vlierbloesem-siroop in een ballon-glas met een ijsbal.
Vul aan met een helft prosecco en een helft spuitwater. 
Werk af met de limoenschijfjes en enkele muntblaadjes.
Naam cocktail van Italiaanse origine



Vraag 7
Britse spionagetelevisieserie, gemaakt in 1961, die duurde tot 1969 met161 afleveringen.
De jurken en pakken voor de serie zijn gemaakt door Pierre Cardin.
→ ITV produceerde een vervolgreeks (1976-1977), met Patrick Macnee die terugkeert als John 
Steed, en twee nieuwe partners. 
→ In 1998 werd ook nog een Amerikaanse satirische spionage -actiekomedie gemaakt met  in de 
hoofdrollen Ralph Fiennes en Uma Thurman als geheim agenten.
→ → Naam serie/ film uit 1998

Vraag 8
Het virus is de veroorzaker van een ernstige en vaak dodelijke ziekte, die gepaard gaat met hevige 
bloedingen uit alle lichaamsopeningen.
De  ziekteverschijnselen lijken sterk op de ziekte die door het ebolavirus wordt veroorzaakt. 
Beide virussen behoren tot de familie van filovirussen en zijn ook afkomstig uit dezelfde regio in 
Afrika: Oeganda en westelijk Kenia. 
Het virus werd voor het eerst beschreven in 1967, toen 37 personen ziek werden in Duitse steden. 
→ Het werd veroorzaakt door besmette Afrikaanse groene meerkatten  die werden gebruikt voor het
ontwikkelen van vaccins tegen polio. De apen waren ingevoerd door Behringwerke.
Naam virus?

Vraag 9
De Sisymbrium officinale is een plant uit de kruisbloemenfamilie die voorkomt op braakliggend 
terrein, langs wegen en dijken. 
Deze plant wordt in heel Europa op grote schaal gekweekt vanwege zijn eetbare bladeren en zaden. 
Het wordt veel gebruikt als specerij in Noord-Europa.
De bladeren hebben een bittere koolsmaak en worden gebruikt in salades of gekookt als 
bladgroente. Zij wordt nog wel in anti-hoestmiddelen en keelpastilles verwerkt.
Naam plant?

Vraag 10
Naam serie met Brenda Blethyn in de hoofdrol, waarvan seizoen 12  in  2023
opgenomen wordt.

Vraag 11
In 1974 was hij Nederlands kampioen wielrennen op de weg. 
->Na zijn carrière als renner ging hij werken als ploegleider van de TVM-wielerploeg. 
In die functie belandde hij ten onrechte in 1998 voor doping in de gevangenis.
Naam renner/ ploegleider

Vraag 12
Welk merk van fonds zijn dit?

Vraag 13
15e president van de Verenigde Staten van 1857 tot 1861.
Experts wijzen tamelijk eensgezind naar hem als de slechtste van de 46 die de VS tot nu toe hebben 
gehad. Hij wordt indirect verantwoordelijk gehouden voor hét grote trauma uit de Amerikaanse 
geschiedenis: de burgeroorlog (1861-1865). 
Hij deed namelijk helemaal niets toen in de jaren ervoor de spanningen in het land naar aanleiding 
van de slavernijkwestie extreem hoog opliepen. Hij sympathiseerde zelfs met de zuidelijke staten 
die zich van de VS afscheidden. Hij is de enige president van de VS die vrijgezel was.
Naam president?



Vraag 14
Naam kerkelijk feest?

Vraag 15
Naam Vlaamse serie met Jef Casiers en Frank Aendenboom?

Vraag 16
In 1993 won ze de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes voor de film The Piano.
Ze schreef en regisseerde ook 'The Power of the Dog' in 2021, met hoofdrollen voor Benedict 
Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons.
De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van de Amerikaanse schrijver Thomas Savage. 
De film ging in première op het filmfestival van Venetië op 2 september 2021 en verscheen later in 
2021 op Netflix.
Naam film- en televisieregisseur uit Nieuw-Zeeland

Vraag 17
Welk merk?

Vraag 18
Raketwapens en hun lanceer-installaties, gefabriceerd in de Sovjet-Unie tijdens WO II (BM-8  en 
BM-13  waarbij BM staat voor Bojevaja Masjina. 
De lanceerders kregen hun onofficiële naam naar een populair Russisch lied. 
Dit lied gaat over een meisje dat naar haar geliefde verlangt, die echter dient in het leger.
Het is een liefhebbend verkleinwoord van de meisjesnaam Jekaterina.
Er is ook een Russische wielerploeg naar de raketinstallatie vernoemd.
Russische naam lanceerder / meisje / ploeg

Vraag 19
Bij jongeren zijn de klachten meestal keelpijn, koorts en vergroting van de lymfeklieren. Bij 
ouderen treedt er vaker hepatitis en geelzucht op en minder vaak keelpijn.
De verwekker is het EBV-virus. De E verwijst naar de persoon die hier wordt afgebeeld.
Geef een andere naam voor Mononucleosis infectiosa.

Vraag 20
De Cannabis sativa (ook kemp genoemd) is een eenjarige plant.
De vezels van de bast zijn bijzonder sterk en lang en laten zich makkelijk van de plant losmaken 
zolang ze niet volledig zijn opgedroogd. Van de vezels wordt van oudsher textiel stoffen geweven. 
Het was eeuwenlang het standaard canvas voor zeilen uit de scheepvaart en tenten.
In Duitsland worden extracten van de plant tot bier verwerkt; in sommige andere landen tot 
alcoholvrije dranken of siroop. Het aroma is soms moeilijk te onderscheiden van hop; een andere 
plant uit dezelfde familie die veel vaker in bier voorkomt.
Naam van de plant?



Vraag 21
Meetinstrument uit de 14e eeuw waarmee men hoeken kan meten, uitgevonden door Avicenna. 
Men kan er de hoogte of de breedte van een bouwwerk mee bepalen, maar ook de hoek van de zon 
ten opzichte van de horizon. Hiermee kan men tijdens navigatie op zee de breedtegraad vaststellen 
waarop men zich bevindt. Het is de voorloper van de sextant.
Voor de zeevaart werd het instrument waarschijnlijk in de 16e eeuw geïntroduceerd. Vooral in 
Holland is het lang in gebruik gebleven, tot in de 19e eeuw.
→ Op zee werd het instrument gebruikt om de hoogte van de zon of de sterren te bepalen. De 
dwarsstok werd zodanig verschoven dat de ene kant een ster aanwees, de andere de kim aanraakte. 
Op de schaalverdeling kon de hoogte dan worden afgelezen.
Naam toestel?

Vraag 22
Op zondag 2 september 1666 vergat Thomas Farriner, de bakker van de koning, het haardvuur in 
zijn winkel te blussen. Deze simpele daad van nalatigheid creëerde een torenhoge en dodelijke 
inferno die uiteindelijk 13.000 huizen zou vernietigen en bijna 90 procent van de bevolking van de 
stad berooid en dakloos zou achterlaten. In dit spel zijn de spelers mannen van aanzien en aanzien 
die eigendom hebben rond de stad. De burgemeester heeft gefaald en het is aan deze machtige 
mannen om getrainde milities te leiden om het vuur te bestrijden en de stad te redden. 
Om dit te doen, moeten ze beslissen welke districten ze aan het vuur willen offeren en welke ze 
moeten beschermen. Bedenk dat deze zelfde mannen een groot deel van die stad bezitten, dus 
dergelijke keuzes zullen hun eigen toekomst bepalen en hun rijkdom en aanzien sterk beïnvloeden.
Gebruik de getrainde banden om het vuur te onderdrukken en explosieven om huizenblokken te 
vernietigen om brandonderbrekingen te creëren en de verspreiding ervan te voorkomen. Kies je 
ervoor om je eigen huizen te beschermen door een oogje dicht te knijpen en het vuur het eigendom 
van je rivaal te laten verteren?  
Of blijf je de held en kies je ervoor om zoveel mogelijk van de stad te redden?
Naam van dit (bord)spel

Vraag 23
Naam van de kok?

Vraag 24
Op 19 maart 1911 hebben miljoenen vrouwen uit Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland 
en de VS deelgenomen aan de eerste Internationale Vrouwendag. De Vrouwendag is ontstaan na een
lange strijd voor gelijke kansen en het recht om te stemmen.
In 2011 sloeg België een speciaal  een 2 euromuntstuk  ter ere van 100 jaar Internationale 
Vrouwendag 2011.• De munt toont de beeltenissen van Marie Popelin, een Belgische feministe, 
lerares, en advocaat en van Isala, de eerste vrouwelijke Belgische arts.
Familienaam van de dokter?

Vraag 25
->Bilbao : Guggenheim
-> Minneapolis-Weisman Art Museum
Naam architect  die je hier rechts op het scherm ziet.



Vraag 26
Op 9 april 2022 hoorden ze in de volgwagen dat hun renner  tijdens de vijfde etappe van de Ronde 
van het Baskenland over een vangrail de afgrond in duikelde.
Gelukkig voor de 26-jarige Australiër kwam hij er zonder al te veel kleerscheuren vanaf.
→ Naam renner

Vraag 27
Op 23 september 1122 werd een overeenkomst gesloten tussen keizer Hendrik V en paus Calixtus II
in een poging om een einde te maken aan de Investituurstrijd.
Nieuwe bisschoppen zouden voortaan van de kerk hun geestelijk gezag ontvangen. 
Het is ook de stad waar in 1521 keizer Karel aan Luther een vrij verhoor toestond.
Naam overeenkomst

U hebt 27 vragen gekregen.
Met iedere vraag was er 1 afbeelding geassocieerd, die je geschrapt hebt.
Als alles correct is zou u van iedere categorie 1 afbeelding over moeten hebben. 
Noteer die onderaan op uw blad en geef aan wie, wat en waar er overblijft.
Cijfer, Romeins cijfer en letter zijn voldoende.



Ronde 7 – afbeeldingen
Reeks 1 : Personen
A
B
C
D schrijver van dit gedicht dat sommigen in de humaniora uit het hoofd moesten kennen
E
F
G Canadees voetballer
H
I
J Franse politica

Reeks 2 : Plaatsen
1 Stad in de deelstaat Hessen
2
3 Engelse badplaats
4 Kasteel ten noorden van Parijs bekend voor zijn stoeterij en kant
5 Regio in Noord-Engeland
6 Kasteel in Maincy, ten zuidoosten van Parijs dat model stond voor Versailles
7 Stad in Vlaams-Brabant
8 Stad in de deelstaat Rijnland-Pfalz
9 Zuid-Amerikaanse hoofdstad
10 Stad in de deelstaat Nordrhein-Westfalen

Reeks 3 : Wapens
I
II Kogel van een welbepaalde revolver
III touw van een bepaalde grondstof
IV Middeleeuwse naam voor de voorloper van het kanon
V Grumman TBM, berucht voor Flight 19, waarbij 5 toestellen verdwenen in de BermudaΔ
VI
VII zwaard met een geschiedenis
VIII Franse naam voor een kruisboog
IX
X algemene naam



Personen
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Plaatsen

1 2 3 4

5 6 7

9 108



Wapens
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        PLOEGNAAM:

Ronde1 : AMINOZUREN
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        PLOEGNAAM:

Ronde 2 : Mendeljev
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Ronde 3
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        PLOEGNAAM:

Ronde 4  : WIKIPEDIA
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        PLOEGNAAM:

Ronde 6 : ALFABETRONDE
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        PLOEGNAAM:

Ronde7 : Cluedo
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        PLOEGNAAM:

Ronde8 : STEDEN
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        PLOEGNAAM:

Ronde8 : STEDEN – Muziek
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