
Ronde 1 
 
U bent het niet meteen meer van ons gewend, maar deze quiz 
herbergt een viertal gewone rondes. We keren daarmee terug naar 
onze wortels en eigenlijk ook die van de doorsnee zaalquiz. 
Niettemin houden we eraan u een proevertje aan te bieden. En 
daarover gaat vraag 1. 
 
1. Proeven: Welke versnapering uit het assortiment van Lays 
krijgt u hier voorgeschoteld? Graag de typenaam. 
 
Antwoord: Ringlings. 
 
2. Tijd: Vergeet de zogeheten GMT of voluit de Greenwich Mean 
Time als u in het vliegwezen of in de militaire wereld werkt. 
Daar wordt de nulmeridiaan in tijd aangeduid met een ander 
trefwoord. Welk?  
 
Antwoord: Zulu(-time). 
 
3. Media: Voor welk product wordt in dit redelijk hilarische 
publiciteitsspotje reclame gemaakt? 
 
Antwoord: TeVe-blad. 
 
4. Mode: We gaan op zoek naar de benaming van de overjas of japon 
waarvan de mouwen met een schuin oplopende naad tussen oksel en 
hals zijn aangezet en daardoor over de schouder doorlopen tot de 
halsuitsnijding. Ik toon het u hier op dit T-shirt: u ziet dat de 
mouwen schuin lopen in plaats van recht. Deze aanzet werd 
uitgevonden door een Britse lord met dezelfde naam die in de 
Krimoorlog vocht. Teneinde zich extra tegen de koude te 
beschermen, stelde hij de soldaten voor om gaten in hun dekens 
te maken en daaraan cilindervormige buizen te bevestigen voor 
hun armen. Hoe heet dit soort mouw, waarvan ik hier een 
voorbeeld toon? 
 
Antwoord: Raglanmouw (naar Lord C. Raglan). 
 
5. Voetbal: Als VRT-verslaggever Stef Wijnants de namen van de 
voetbalploegen een beetje beu is, dan kondigt hij een wedstrijd 
aan met hun bijnamen. Welke twee elftallen bekampen elkaar als 
hij meldt dat u kunt genieten van de Champions League-wedstrijd 
tussen The Gunners en La Vecchia Donna? 
 
Antwoord: Arsenal – Juventus. 



6. Geschiedenis: In het leenrecht had de leenman met een heer een 
bepaalde band. Sommige leenmannen werden door hun heer in ruil 
voor allerlei diensten in diens eigen woning onderhouden. Al 
werden de meesten door hun heer beleend met gronden, op 
voorwaarde dat zij bepaalde militaire diensten verrichtten. Deze 
leenmannen werden in de loop van de geschiedenis in de hogere 
sociale groep opgenomen en daar zijn ze ook gebleven. De leenman 
was soms rechtstreeks afhankelijk van de koning zelf en als baron 
waren ze tijdens het feodale tijdvak inderdaad de hoogste 
koninklijke raadgevers. We hebben nu steeds het woord leenman 
gebruikt, maar u weet allicht beter: onder welke benaming zijn 
die leenmannen beter bekend? 
 
Antwoord: Vazal.  
 
7. Kunst: Allicht de bekendste houtsnijwerker en kopergraveerder 
uit de renaissance was een Duitser uit Nürnberg en hij leefde van 
1471 tot 1528. Hij leerde de grafische techniek bij zijn vader, 
een goudsmid. Tussen zijn werken treffen we onder meer de reeks 
houtsneden Apokalypse aan, die het grandioze sluitstuk van de 
middeleeuwse Duitse kunst vormt, maar ook de beroemde 
kopergravure Adam und Eva; Ritter, Tod und Teufel; Der heilige 
Hieronymus im Gehäuse en Melancholie, absolute hoogtepunten in de 
grafische kunst. Verder maakte een negentigtal in 1511 voltooide 
houtsneden een overweldigende indruk op zijn tijdgenoten en waren 
ze van grote invloed op de hele West-Europese kunst. Van deze 
kunstenaar zijn 125 schilderijen, meer dan 1.000 tekeningen, 350 
houtsneden en 100 kopergravures bekend. Hoe heet hij? 
 
Antwoord: Albrecht Dürer. 
 
8. Fauna en flora: In Vlaanderen kennen we sinds het Rad van 
Fortuin en het gelijknamige productiehuis de woestijnvis. Maar 
kent u ook een synoniem voor de woestijnvos? Dit sierlijke, 
kleine vosje is de kleinste soort van de familie Hondachtigen en 
leeft in de woestijngebieden van Noord-Afrika en het Nabije 
Oosten. Hij is room- tot izabelkleurig met zwarte neus, grote 
donkere ogen, zeer grote oorschelpen en ranke poten. Hij wordt 
vooral in de schemer en 's nachts actief en eet insecten, 
hagedissen, muizen, eieren en vruchten.  
 
Antwoord: Fennek (Izabel = mengeling van geel en wit met geel dat 
de boventoon voert -> hebben we ook moeten opzoeken). 



9. Geneeskunde: Hoe luidt de naam van het beroemdste Amerikaanse 
afkickcentrum voor drugs en alcohol als u weet dat het in 1982 
gesticht is door een voormalige First Lady, dat het zich situeert 
in het Californische Rancho Mirage en dat het inmiddels al 
talloze Hollywood-beroemdheden tot zijn gasten heeft mogen 
rekenen? 
 
Antwoord: Betty Ford Center (Clinic). 
 
10. Muziek: Sinds het jaar 2000 onderhouden Pukkelpop en 
Lowlands, een festival in Nederland, een uitwisselingscontract 
met een Zuid-Afrikaans festival in het township in Northam. Dit 
jaar vertrokken Guy Swinnen en Vandal X ernaartoe en op 20 
augustus bevolkten enkele Zuid-Afrikaanse bands het Wablief-
podium van Pukkelpop. Teneinde u een beeld van het festival te 
schetsen, volgen hier twee korte uittreksels uit het plaatselijke 
weidereglement: "Steun een wapenvrij festival - laat uw pistolen 
en revolvers aub thuis, zelfs de kleintjes." En: "Toon respect 
voor de natuur. Hak onze bomen aub niet om. Er zal voldoende 
brandhout worden verkocht in verschillende kramen." Op de 
begeleidende tonen van Ozark Henry, in 2004 nog te gast in Zuid-
Afrika, noteert u nu het antwoord op de vraag hoe dat festival 
heet. 
 
Antwoord: Oppikoppi-festival (Ozark Henry met Vespertine). 



Nijlen voor Hodora 2005
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Ronde 2: Fotoassociatie 
 
U ontvangt zo meteen een pagina met daarop tien foto's. In deze 
ronde moet u de beelden associëren met de antwoorden van de 
vragen. Als u bijvoorbeeld van mening bent dat beeld A 
overeenkomt met het antwoord op vraag 1, dan plaatst u die letter 
in het aanpalende antwoordvakje. 
 
1. Proeven: Welk streekbier krijgt u hier voorgeschoteld?  
 
Antwoord: Zulte. 
Beeld: I (Zulte-Waregem). 
 
2. Televisie en animatie: The Simpsons bestaan uit Homer, Lisa, 
Bart, Maggie en Marge. Marge is geen echte Simpson, want zij 
heeft uiteraard ook een meisjesnaam die verdacht veel doet denken 
aan die van een ex-presidentsvrouw. Hoe luidt die meisjesnaam? 
 
Antwoord: Bouvier. 
Beeld: F (hond is een Bouvier). 
 
3. Geschiedenis en tijd: Welke maand viel volgens de Franse 
republikeinse kalender tussen Ventôse en Floréal?  
 
Antwoord: Germinal. 
Beeld: G (Germinal Beerschot). 
 
4. Heraldiek: Welke kleur komt in de heraldiek overeen met 
sinopel? 
 
Antwoord: Groen. 
Beeld: E (ex-voetballer Georges Grün, met een beetje zin voor 
dialect legt u zelf wel de link). 
 
5. Sport: Welke sport hanteert de vogelnaam albatros om aan te 
duiden dat je een wel heel bijzondere bal hebt gespeeld? 
 
Antwoord: Golf (albatros = 3 onder par). 
Beeld: A (Volkswagen Golf). 
 
6. Koningshuis: Hoe heet het jongste telgje van het prinselijk 
paar Filip en Mathilde? Zijn eerste voornaam volstaat.  
 
Antwoord: Emmanuel. 
Beeld: C (Manu Verreth, wiens geboortenaam Emmanuel is). 



7. Anatomie: Het corpus luteum is een kliertje dat zich uit een 
gebarsten eiblaasje in de eierstok ontwikkelt. Specifieker is het 
een uit de rest van een Graafse follikel in de eierstok ontstane 
structuur, die progesteron en oestrogene hormonen produceert. Het 
corpus luteum wordt snel kleiner wanneer geen bevruchting 
optreedt. Welke kleur heeft dat lichaampje? 
 
Antwoord: Geel. 
Beeld: H (stadscentrum van Geel). 
 
8. Muziek: Eind oktober werd het beste lied uit de vijftigjarige 
geschiedenis van het Eurovisiesongfestival gekozen. Nicole en 
Hugo werden met Baby Baby schandelijk over het hoofd gezien in de 
eindstand, want Abba kroonde zich met Waterloo tot laureaat. 
Tweede werd Domenico Modugno's Nel blu di pinto diblu, dat we 
beter kennen als Volare. Welke artiest eindigde derde? 
 
Antwoord: Johnny Logan (met Hold Me Now). 
Beeld: B (Renault of Dacia Logan). 
 
9. Taal: Een dicteevraag. Hoe schrijft u volgens de huidige 
spelling het woord of de woorden per se, in de betekenis van 
'beslist', 'absoluut'? Als u van mening bent dat er accenten, 
trema's of andere tekens op of tussen de letters thuishoren, dan 
noteert u die uiteraard ook. 
 
Antwoord: Per se (twee woorden en zonder accenten whatsoever). 
Beeld: D (acteur René Verreth, ook bekend als Philemon Persez uit 
De Collega's). 
 
10. Muziek: We gaan op zoek naar een standaard die door de 
elektronische muziekwereld werd geadapteerd om zijn software te 
controleren. We spreken hier over het afstellen van 
geluidskaarten en synthesizers. Dat zegt u allicht niks, maar u 
kent dit bestandssoortje zeer zeker van beginnende websitebouwers 
die het als ondersteunend maar zeer vervelend tunetje gebruiken 
voor hun webstekken die veelal over dieren of ander lieflijke 
onderwerpen gaan. Ik laat u er eentje horen. Het is slechts 43KB 
groot. 
 
Antwoord: Midi-bestand. (The Beatles met Help) 
Beeld: J (Brussel Zuid, ook wel Gare du Midi genoemd in het 
Frans). 



Ronde 3 
 
1. Media: Danny Ilegems en Raf Sauviller, twee 
onderzoeksjournalisten die onder andere voor Humo schreven, 
startten in 2001 het gratis magazine Mao op. Dat tijdschrift werd 
bijzonder populair bij de jeugd, maar toen de uitgever de 
geldkraan voor het project dichtdraaide, moesten de twee 
noodgedwongen een betalend magazine op de markt brengen. De naam 
Mao kon niet meer en dus werd voor een soortgelijke titel 
gekozen. Hoe heet hun maandelijks tijdschrift, waarin u onder 
meer politieke interviews, heel wat cultuur en ook een hilarische 
bijlage achteraan aantreft? 
 
Antwoord: Deng. 
 
2. Aardrijkskunde: Tot welke Franse landstreek behoren de 
departementen Isère, Drôme en Hautes Alpes? De naam van de regio 
is afgeleid van de titel van de vroegere koning van Frankrijk en, 
laten we het antwoord helemaal weggeven, als u een beetje thuis 
bent in het wielermilieu, weet u zeker de oplossing op deze 
vraag. 
 
Antwoord: Le Dauphiné. 
 
3. Tennis: Dit weekend zijn twee landen aan de slag in de finale 
van de Davis Cup. De vraag is minder verrassend als hun deelname 
zelf: welke twee landen bekampen elkaar in die eindstrijd? 
 
Antwoord: Slovakije - Kroatië. 
 
4. Geschiedenis/Wetenschap: In zijn tweede roman File beschrijft 
Ben Elton een passage uit de geschiedenis van het oude Rome. De 
Romeinen hadden in hun beschaving al een vrij modern 
waterleidingssysteem, dat ze de aquaducten noemden. Vrijwel heel 
Rome dronk van het water uit die aquaducten, maar hield er geen 
rekening mee dat ze waren gesmeed uit een hersenaantastend metaal. 
Het gevolg liet zich op termijn raden: half Rome werd gek. Op die 
manier is het gemakkelijk te verklaren waarom ze een paard als 
senator verkozen of hoe het komt dat ze een zesjarig kind tot 
keizer van hun gigantische rijk kroonden. Welk metaal luidde de 
ondergang van de Romeinse beschaving in? 
 
Antwoord: Lood. 



5. Sterrenkunde: In de film Serendipity verleidt acteur John 
Cusack de knappe Britse Kate Beckinsale door de sproetjes op haar 
arm te verbinden tot ze een sterrenbeeld in M- of W-vorm vormen. 
Dit sterrenbeeld heeft een vrouwennaam en er is een legende aan 
verbonden. We zijn namelijk op zoek naar de vrouw van Cepheus, 
die koning was van het legendarische Ethiopië, en de moeder van 
Andromeda. De ijdele koningin zat het liefst op een stoel voor de 
spiegel haar lange haren te kammen. Op een dag vond ze dat ze er 
betoverend uitzag en beweerde ze nog mooier te zijn dan de 
prachtige Neriëden of zeenimfen. Die waren daar uiteraard niet 
over te spreken en maakten hun beklag bij zeegod Poseidon. Hij 
strafte de koningin voor de opschepperij. Ze werd dicht bij de 
Poolster geplaatst, waar ze ondersteboven in een stoel haar haren 
kamt en gedoemd is eeuwig in de ruimte rond te zweven. Over welke 
koningin spreken we hier? 
 
Antwoord: Cassiope(ia). 
 
6. Fauna & flora: In zijn prachtige boek Troost beschrijft auteur 
Ronald Giphart hoe de moederkoorn, een klein zwammetje, zich in 
de loop der eeuwen steeds op een gewas heeft gevestigd. Die 
moederkoorn heeft op het menselijk lichaam ongeveer dezelfde 
werking als LSD. Toch maakten onze onwetende voorouders van dit 
gewas voeding. Ze aten die op en beleefden een constante trip. Zo 
wordt bijvoorbeeld verklaard waarom in bepaalde periodes zoveel 
heksen werden verbrand, gewoon omdat de mensen onder invloed van 
drugs waren. Op welk gewas groeide en groeit die moederkoorn, die 
tegenwoordig wordt geneutraliseerd?  
 
Antwoord: Rogge. 
 
7. Varia: Zelfs als Cécile Müller haar kroontje als presidente 
van de organisatie achter Miss België heeft doorgegeven, komt ze 
toch nog in het nieuws. De kritiek van Tatiana Silva, dat ze haar 
gewonnen douchecel moest verkopen om financieel rond te komen in 
haar Miss-jaar, wuifde ze achteloos weg. Haar opvolgster moet aan 
de verdiensten van de nieuwe Missen een mouw passen. Hoe heet die 
nieuwe presidente van het Comité Miss België? 
 
Antwoord: Darline Devos. 



8. Televisie: In Het geslacht De Pauw speelde deze acteur de 
agressieve broer van Bart, in het verborgencameraprogramma 
Trigger Happy was hij een van de opgemerkte grappenmakers. Welke 
acteur zoeken we, als we u nog vertellen dat hij eerder zijn 
sporen verdiende in Kan Dit?!, De zaak Alzheimer en in de leuke 
filmpjes van De Quizmaster en De Laatste Show en dat hij in feite 
een oud-beroepsduiker is?  
 
Antwoord: Tom Waes. 
 
9. Geschiedenis: Welke Romeinse keizer, die regeerde van 69 tot 
79 na Christus, startte eind jaren zestig met de bouw van het 
Amphitheatrum Flavium oftewel het Colosseum? In zijn bestuurstaak 
werd deze keizer bijgestaan door Titus en hij was de eerste 
keizer die niet uit de oude Romeinse aristocratie stamde. Een 
tip: hij toert nog steeds rond in Rome. 
 
Antwoord: Vespasianus. 
 
10. Muziek: Welk op jazz geënt fusiegenre hoort u hier vertolken 
door Alphawezen? De muziekstijl was de jongste vijf jaar 
bijzonder populair in chill-out-bars die niet zelden de naam van 
het genre kregen, maar lijkt nu een beetje uit te doven. Andere 
beoefenaars van deze stijl zijn Buscemi en Zero 7. 
 
Antwoord: Lounge-muziek (Alphawezen met Into The Stars). 



Nijlen voor Hodora 2005
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Tafelronde 1: Omroepsters 
 
U treft hieronder zestien omschrijvingen aan. Op uw antwoordblad 
vult u respectievelijk de naam van de omroepster en vervolgens de 
letter van de omschrijving die bij die omroepster past in. Veel 
succes. 
 
1. Zij (° 28/09/1964) was de zangeres van La Piovra. 
 
Antwoord: Andrea Croonenberghs = J. 
 
2. Zij (° 07/10/1981) startte haar carrière op Liberty TV. 
 
Antwoord: Tess Goossens = N. 
 
3. Zij (° 19/05/1971) moet op dit moment wegens een zware ziekte 
verstek laten gaan.  
 
Antwoord: Ilse de Meulemeester = C.  
 
4. Zij (° 11/08/1979) is West-Vlaamse en presenteert ook op Radio 
Donna. 
 
Antwoord: Evy Gruyaert = H.  
 
5. Zij (° 14/04/1974) was Miss Belgian Beauty in 1996. 
 
Antwoord: Els Tibau = A.  
 
6. Zij (° 27/12/1979) schreef het boek Amina is niet aleen, 
waarbij op de cover aleen met één l stond. 
 
Antwoord: Ann Van Elsen = E. 
 
7. "Zij zijn echt." (° 03/04/1977) 
 
Antwoord: Veronique de Kock = O.  
 
8. Haar (° 22/03/1972) dochtertje Manou zag op 14 november 2006 
het levenslicht. 
 
Antwoord: Katja Retsin = P.  
 
9. Zij (° 04/06/1969) is de zus van een televisiegezicht en de 
vrouw van een televisiegezicht. 
 
Antwoord: Pascale Naessens = F.  



10. Haar (° 23/12/1978) ex speelt nu bij Germinal Beerschot. 
 
Antwoord: Hanne Troonbeeckx = M.  
 
11. Zij (° 26/05/1978) is de opvolgster van Ingeborg in Blind 
Date. 
 
Antwoord: Elke Vanelderen = G. 
 
12. Rens Hilde, Rens (° 03/03/1972)! 
 
Antwoord: Yasmine = D.  
 
13. Zij (° 28/02/1975) speelde mee in de series Matroesjka's, 
Zone Stad en Costa en is de nieuwste omroepster. 
 
Antwoord: Saartje Vandendriessche = I. 
 
14. Zij (° 17/09/1981) maakt deel uit van de ploeg van Spring. 
 
Antwoord: Cara Van Der Auwera = B. 
 
15. Zij (° 15/08/1964) was Miss België in 1989. 
 
Antwoord: Anne De Baetzelier = K. 
 
16. Zij (° 20/07/1972) heeft twee kinderen van Kid Coco. 
 
Antwoord: Geena Lisa Peeters = L. 



Ronde 4: Muziekassociatie 
 
1. Literatuur: Welk beroemd boek uit 1851 maakte de schrijver 
Herman Melville onsterfelijk? 
 
Antwoord: Moby Dick.  
Geluid: Moby met Go. Fragment E 
 
2. Geneeskunde: Hoe heet het belangrijkste bestanddeel van opium 
dat voornamelijk als pijnstiller wordt gebruikt? In de 
geneeskunde zijn de ruwe-opiumpreparaten steeds meer door dit 
product vervangen en vervolgens door minder verslavende 
derivaten. Toch blijft dit product nog een vaste plaats hebben 
als pijnstiller bij kankerpatiënten net voor ze sterven.  
 
Antwoord: Morfine. 
Geluid: Morphine met Super sex. Fragment G 
 
3. Computer: Welke programmeertaal werd in 1995 ontwikkeld door 
Patrick Naughton en Jonathan Payne? Ze wordt uitsluitend voor 
internettoepassingen gebruikt en werkt bovendien machine-
onafhankelijk. Het enige dat men dan ook moet doen is een 
webbrowser gebruiken die geschikt is voor het type computer 
waarop men werkt. Veel fabrikanten van hard- en software streven 
ernaar om deze taal te laten uitgroeien tot een platform-
onafhankelijke computertaal, wat wil zeggen dat alle bestaande 
soorten computers dezelfde taal kunnen begrijpen. 
 
Antwoord: Java script. 
Geluid: TC Matic met Le Java. Fragment I 
 
4. Film: Regiseur Christopher Nolan bracht in 2002 na het 
bijzonder succesvolle Memento een waardige opvolger uit. Het 
verhaal speelt zich af in een afgelegen dorp in Alaska in een 
periode dat het 24 uur per dag licht is. De locale politie heeft 
de hulp ingeroepen van detective Will Dormer, een meesterlijke 
rol van Al Pacino, om de moord op een tienermeisje op te lossen. 
Hij wordt geholpen door Ellie Burr, gespeeld door Hilary Swank. 
Hoe heet deze film waarin Al Pacino de slaap maar niet kan 
vatten? 
 
Antwoord: Insomnia. 
Geluid: Faithless met Insomnia. Fragment J 



5. Voetbal: Deze Lierse voetballer leek wel een geschenk uit de 
hemel voor deze ronde. Hoe luidt de voornaam van de boomlange 
Braziliaanse spits Couto die in het tussenseizoen Lierse wellicht 
zal verlaten omdat hij onvoldoende gerendeerd heeft? 
 
Antwoord: Creedence Clearwater. 
Geluid: CCR met Bad Moon Rising. Fragment C 
 
6. Strip: Hoe heet het figuurtje in de Nero-strips dat getooid is 
met een piratenhoed-met-doodshoofd en een lange baard heeft? 
 
Antwoord: Tuizentfloot. 
Geluid: A-ha met Take on me. Fragment H 
 
7. Nog strip: In het Nederlands heten zijn Jansen en Janssen, in 
het Frans Dupond en Dupont, in het Duits Schultze en Schulze. 
Maar hoe heten onze besnorde Kuifje-helden in het Engels?  
 
Antwoord: Thompson Twins (Thompson & Thomson). 
Geluid: Thompson Twins met Doctor Doctor. Fragment F 
 
8. Spel: Voor welk tuinspel hebt u metalen poortjes, slaghamers, 
ballen en een keerpuntstok nodig? U slaat met de hamer tegen de 
bal. Die legt een parcours af tussen de metalen poortjes en wie 
als eerste terug het beginpunt bereikt, wint het spel. 
 
Antwoord: Crockett. 
Geluid: Jan Hammer met Crockett's theme. Fragment A 
 
9. Geschiedenis: Hoe luidt de benaming voor het regime van 
Duitsland in de bezette gebieden tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
in België vooral gebruikt door de toenmalige collaborerende 
groepen VNV, Verdinaso en Rex? Onderzoeksjournalist Maurice De 
Wilde kreeg voor zijn gelijknamige tv-programma in 1982 de Prijs 
voor Televisiekritiek. 
 
Antwoord: De Nieuwe Orde. 
Geluid: New Order met Blue Monday. Fragment B 
 
10. Politiek: Peter Van Velthoven is de opvolger van Freya Van 
den Bossche sinds zij de vice-premier-plaats innam van huidig 
sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte. De voormalige 
staatssecretaris Van Velthoven behoudt zijn bevoegdheid 
Informatisering. Welke functie kreeg hij er sinds oktober bij?  
 
Antwoord: Werk (Arbeid). 
Geluid: Arbeid Adelt met Lekker Westers. Fragment D 



Ronde 5 
  
1. Proeven: Mini-Milky Way, mini-Mars, mini-Twix, mini-Bounty, 
mini-Dove, mini-Snickers enz. worden onder één gemeenschappelijke 
naam in een pak verkocht. Hoe luidt die naam?  
 
Antwoord: Celebrations. 
 
2. Wetenschap/kunst: Hoe luidt de meer courante term voor 
aërosol-art? 
 
Antwoord: Graffiti. 
 
3. Geschiedenis: De oude Grieken vroegen de goden om advies of 
voorspellingen op heilige plekken. Zo ook in Delphi, waar de 
mensen aan Apollo's altaar vragen stelden over politieke of 
religieuze kwesties. De plaats of het advies zelf heeft een 
specifieke naam. Welke? 
 
Antwoord: Orakel. 
 
4. Aardrijkskunde: Kort: van welk Afrikaans land is Maputo de 
hoofdstad? 
 
Antwoord: Mozambique. 
 
5. Internet: Hoe noemt men een op het internet geplaatste 
uitzending (kan zowel video als audio zijn) die voorzien is van 
een code waardoor een computer ze automatisch kan downloaden? U 
kunt ze vervolgens op uw draagbare MP3-speler plaatsen, zodat u 
kunt genieten van een lang muziekstuk. Zeer populair zijn de, zo 
leren we bijvoorbeeld van iTunes, bijdragen van Studio Brussel en 
The Wack Attack Barak. 
 
Antwoord: Podcast. 
 
6. We blijven op het net: We zoeken een gemeenschapsproject met 
als doel in elke taal vanuit een neutraal standpunt een vrije 
encyclopedie op het web te creëren. Deze vrije encyclopedie is 
gratis en kan zonder inloggen worden gebruikt om informatie te 
zoeken, toe te voegen of te bewerken. Hoe heet deze vrije 
encyclopedie? Zij bestaat inmiddels in verschillende talen. 
 
Antwoord: Wikipedia. 



7. Verkeer: De mens heeft altijd gezocht naar manieren om zich 
sneller en comfortabeler te verplaatsen. Na de skeelers en de 
step probeert nu ook de elektronische voetganger de markt te 
veroveren. Het toestel waarvan we de naam zoeken, valt qua vorm 
nog het best te vergelijken met een ouderwetse grasmachine: 
twee wielen, een stuurstok en tussen de wielen een platform om op 
te staan. Elektrisch aangedreven haalt dit voertuig 15 km per uur 
en heeft het een autonomie tot 22 kilometer. Hoe luidt de Engelse 
benaming voor die elektronische voetganger? 
 
Antwoord: Segway-fiets (segwayroller). 
 
8. Varia: Begin september lanceerde Wim Oosterlinck in zijn 
ochtendprogramma op Studio Brussel out of the blue een woord dat 
niet al te veel gebruikt werd. Hij maande bekende Vlamingen aan 
dat woord zoveel mogelijk te gebruiken in de tv-uitzendingen 
waarin zij opdoken. Marcel Vanthilt, Geena Lisa Peeters en Wouter 
Deprez stootten plots zonder reden het woord uit. Sindsdien is 
het dan ook een eigen leven beginnen leiden. Het werd zelfs een 
spel waarbij de luisteraar een prijs van 300 euro kon winnen. 
Welk woord? 
 
Antwoord: Kippensoep. 
 
9. Taal: Hoe schrijven we vanaf 1 augustus 2006 het woord 
paddenstoel? 
 
Antwoord: Paddenstoel. 
 
10. Muziek: Met King Kong van Peter Jackson bijna in de zalen 
lijkt het ons leuk om deze vraag op u af te sturen. In feite gaat 
het hier niet over een groep, maar wel over een cartoonproject 
waarvan Blur-zanger Damon Albarn bezieler is. U hoort hier Dirty 
Harry, de jongste single. Hoe heet de groep? 
 
Antwoord: Gorillaz (met Dirty Harry). 



Nijlen voor Hodora 2005

A B C

G

J

ED

H

I

F



Ronde 6: Nationaliteitenassociatie 
 
Zelfde principe als in Ronde 2: verbind de antwoorden van de 
verschillende vragen met een foto. Een tip: we gaan op zoek naar 
nationaliteiten. 
 
1. Sport: We zoeken de naam van een olympische eenmanszwaardboot, 
de klasse waarin onze landgenoot Sébastien Godefroid een zilveren 
medaille behaalde op de Olympische Spelen van Atlanta in 1996.   
 
Antwoord: Finn-klasse. 
Beeld: J (Lasse Viren in München 1972 voor Miel Puttemans). 
 
2. Geschiedenis: X kennen we ook als Temudjin. X werd geboren  
rond 1167. Als jongeman werd X een gevreesd heerser. Na zijn 
verkiezing tot opperste leider leidde X zijn legers tot 
overwinningen overal in Azië. Vooral de kleine paardjes van het 
leger van X zijn bekend. X stierf in 1227 in China. Wie is X? 
 
Antwoord: Djengis Khan.  
Beed: B (Pascal Duquenne uit Le Huitième Jour = Mongool). 
 
3. Anatomie: Welk lichaamsvocht bestaat voor 99% uit water en 1% 
uit opgeloste stoffen, voornamelijk keukenzout, ureum en 
melkzuur? 
 
Antwoord: Zweet. 
Beeld: D (ex-tennisser Björn Borg = Zweed). 
 
4. Lekkernijen: Listen very carefully, I'm only gonna say this 
once. "Bruud van de grecht" is een Brusselse lekkernij: het is 
gebakken kaneelkoek met grove gekristalliseerde suiker. We vragen 
de naam van deze koek, die eigenlijk een foute verbastering is 
van het eerste deel van deze vraag, en laat dat nu net het deel 
zijn dat ik niet zal herhalen?  
 
Antwoord: Pain à la greque. 
Beeld: H (Ajacied Angelos Charisteas = Griek). 



5. Geneeskunde: We zoeken een sporenelement dat van nature in 
kleine hoeveelheden in het menselijk lichaam voorkomt. De 
schildklier gebruikt dit element als bouwsteen voor de 
schildklierhormonen die een belangrijke rol spelen in het normaal 
functioneren van de lichaamscellen en de groei van de organen. 
Een tekort kan dus ernstige gevolgen hebben, vooral bij zwangere 
vrouwen, pasgeborenen en jongeren. De enige natuurlijke bron van 
dit element is de zee. Over welk levensnoodzakelijk element 
hebben we het hier? En u antwoordt best met de volkse benaming 
van het element. 
 
Antwoord: Jood (jodium). 
Beeld: A (Simon Wiesenthal = Jood). 
 
6. Computer: Hoe noemt men een grap of een verborgen boodschap 
die in een computerprogramma, een film, een website, een dvd, een 
cd of een boek verwerkt is?  De snufjes zitten verborgen en 
moeten ontdekt worden. In Word komt u er bijvoorbeeld eentje 
tegen als u de letter Y intypt en vervolgens op crtl-alt-shift 
drukt. Dan komt plots een leuke tip tevoorschijn. 
 
Antwoord: Easter Egg (paasei). 
Beeld: I (Paaseiland). 
 
7. Sport: Hoe heet de variant van snooker waarbij op een tafel 
met één witte bal vijftien gekleurde ballen in zes gaten moeten 
worden weggespeeld? De ballen zijn genummerd, een ervan is zwart 
en de overige zijn verdeeld in twee kleurrijke groepen. De ballen 
van één groep hebben een witte balk rond de omtrek. Een van de 
spelletjes op dit soort tafel is het zogeheten eightball. 
 
Antwoord: Poolbiljart. 
Beeld: C (Lech Walesa = Pool). 
 
8. Varia: Pretpark De Efteling zal in 2006 haar grootste en meest 
kostbare attractie ooit openen. De nieuwe attractie, die de naam 
van een bekende sage zal krijgen, kost ongeveer 20 miljoen euro. 
De bezoeker zal zich zeer waarschijnlijk in een mysterieus 
spookschip wanen dat met brandende zeilen boven de wolken vliegt. 
Een aanvaring met het schip zou ongeluk, dood en verderf kunnen 
brengen. Wat is de naam van dat spookschip/attractie, waarvan u 
op onze speeltuinen haast altijd een equivalent van aantreft?  
 
Antwoord: De Vliegende Hollander. 
Beeld: E (Xaviera Hollander = Nederlandse). 



9. Letters: We kennen de B van Bold of vet, de I staat voor 
Italic of cursief, de U is die van Underline of onderstreep. Maar 
als een letter gewoon recht is, zonder welke toevoeging ook, hoe 
heet die dan?  
 
Antwoord: Romein. 
Beeld: F (Julius Caesar = Romein). 
 
10. Muziek: 2 Many DJ's is begonnen als een eenmalig project van 
twee broers uit Gent. Hun specialiteit is het mixen van twee 
platen tot één geheel (wat eerst blending heette, maar nu 
bekendstaat als mashing up). Ze hebben echter zoveel succes met 
hun dj-optredens dat ze nauwelijks tijd hebben voor hun 
succesvolle band Soulwax. Hoe luidt de familienaam van David en 
Stephen? 
 
Antwoord: De Waele.  
Beeld: G (Greet Op de Beeck = juffrouw Patrick Dewael). 



Nijlen voor Hodora 2005
1. Letterraadsel: Wat is het beroep van:

PETER WINDROL 
GENK

2. Letterraadsel: Welk woord maakt u met volgende letterduo’s?

VE ZI RK TS PR NG EN ES ID IE
3. Letterraadsel: Welk vierletterwoord (telkens hetzelfde uiteraard) vult u voor 
volgende woorden in zodat u elke keer weer een nieuw Nederlandstalig woord 
bekomt?

     ....   ER
     ....   ES
     ....   UUR
     ....   SPEL
  
4. Cryptisch: Hoe leest u volgende cryptische omschrijving (tussen haakjes het 
aantal letters dat we zoeken)?

Is de zure vloeistof toegelaten 
in de opslagplaats? (7)

5. Cryptisch: Hoe leest u volgende cryptische omschrijving (tussen haakjes het 
aantal letters dat we zoeken)?

Een Europeaan die graag shopt? (9)



Nijlen voor Hodora 2005
6. Droedel: Hoe leest u deze droedel?

 

7. Wiskunderaadsel: Rudy is avonturier en hij steekt de woestijn over. Hij 
berekende dat hij daar zes dagen voor nodig heeft. Maar één persoon kan slechts 
eten voor vier dagen meenemen (het eten bederft niet). Gelukkig kan Rudy een 
beroep doen op dragers. Hij moet elke drager wel 100 euro per dag betalen. 
Wat is het laagste bedrag dat Rudy moet betalen om de woestijn over te steken? 
Let wel: zijn dragers moeten veilig en met voldoende voedsel naar huis kunnen 
terugkeren.

8. Wiskunderaadsel: Suzanne is een jonge grootmoeder, maar haar leeftijd wil ze 
zeker zomaar niet verraden. Maar als u nu weet dat zij op haar laatste verjaardag 
van gisteren precies zesmaal zo oud was als haar kleinzoon Sven, terwijl zij vier 
jaar geleden nog elfmaal zo oud was, hoe oud is Suzanne dan nu?

9. Wiskunderaadsel: Herman komt elke dag om 17u met de trein van zijn werk. 
Zijn vrouw Gaby zorgt ervoor dat ze telkens stipt op dat moment met de auto bij het 
station staat. Herman stapt snel in en ze rijden gezellig naar huis. 
Op zekere dag komt Herman om 16.30u aan. Gaby weet dat niet. Herman wandelt 
meteen naar huis. Na enige tijd komt hij Gaby tegen. Ze is op weg naar het station. 
Hij stapt in en ze rijden naar huis. Nu blijkt dat ze tien minuten eerder thuis zijn 
dan gewoonlijk. Hoe lang heeft Herman gestapt?

Veel succes !

LL@ +

6A. K6B.

+++++



Tafelronde 2: IQ en Taal 
 
1. Letterraadsel: Wat is het beroep van: 
 
PETER WINDROL GENK 
 
Antwoord: Kledingontwerper. 
 
2. Letterraadsel: Welk woord maakt u met volgende letterduo's? 
 
VE ZI RK TS PR NG EN ES ID IE 
 
Antwoord: Presidentsverkiezing. 
 
3. Letterraadsel: Welk vierletterwoord (telkens hetzelfde 
uiteraard) vult u voor volgende woorden in zodat u elke keer weer 
een nieuw Nederlandstalig woord bekomt? 
 
    ....   ER 
    ....   ES 
    ....   UUR 
    ....   SPEL 
   
Antwoord: BORD. 
 
4. Cryptisch: Hoe leest u volgende cryptische omschrijving 
(tussen haakjes het aantal letters dat we zoeken)? 
 
Is de zure vloeistof toegelaten in de opslagplaats? (7) 
 
Antwoord: Magazijn. 
 
5. Cryptisch: Hoe leest u volgende cryptische omschrijving 
(tussen haakjes het aantal letters dat we zoeken)? 
 
Een Europeaan die graag shopt? (9) 
 
Antwoord: Winkelier. 
 
6. Droedel: Hoe leest u deze droedel? 
 
Antwoord: INLATEN. 
 
7. Droedel: Hoe leest u deze droedel? 
 
Antwoord: ONDERKENNEN. 



8. Wiskunderaadsel: Rudy is avonturier en hij steekt de woestijn 
over. Hij berekende dat hij daar zes dagen voor nodig heeft. Maar 
één persoon kan slechts eten voor vier dagen meenemen (het eten 
bederft niet). Gelukkig kan Rudy een beroep doen op dragers. Hij 
moet elke drager wel 100 euro per dag betalen. Wat is het laagste 
bedrag dat Rudy moet betalen om de woestijn over te steken 
waarbij ook zijn dragers veilig terug naar huis kunnen keren? 
 
Antwoord: Rudy moet 600 euro betalen. Rudy (R) huurt 2 dragers: 
drager A en drager B. Ze nemen alledrie eten mee voor vier dagen. 
Start: Rudy (4), A (4), B (4) (nummer tussen haakjes = aantal 
dagen voedsel). Na dag 1: Rudy (3), A (3), B (3). A geeft voedsel 
voor 1 dag aan R en aan B. We hebben dan R (4), A (1), B (4). A 
keert terug en krijgt 200 euro. Na dag 2: R (3), B (3). B geeft 
voedsel voor 1 dag aan R. We hebben dan R (4), B (2). Rudy heeft 
dan genoeg voedsel voor de overige vier dagen, B keert terug naar 
huis nadat Rudy hem 400 euro heeft betaald voor de 4 dagen die 
hij weg was. Samen maakt dat 600 euro. 
 
9. Wiskunderaadsel: Suzanne is een jonge grootmoeder, maar haar 
leeftijd wil ze zeker zomaar niet verraden. Maar als u nu weet 
dat zij op haar laatste verjaardag precies zesmaal zo oud was als 
haar kleinzoon Sven, terwijl zij vier jaar geleden nog elfmaal zo 
oud was, hoe oud is Suzanne dan nu? 
 
Antwoord: Suzanne is 48 jaar. 
 
10. Wiskunderaadsel: Herman komt elke dag om 17u van zijn werk 
met de trein. Zijn vrouw Gaby zorgt er voor dat ze stipt op dat 
moment met de auto bij het station staat. Herman stapt snel in en 
ze rijden naar huis. Op zekere dag komt Herman om 16.30u aan. 
Gaby weet dat niet. Herman wandelt meteen naar huis. Na enige 
tijd komt hij Gaby tegen. Ze is op weg naar het station. Hij 
stapt in en ze rijden naar huis. Nu blijkt dat ze tien minuten 
eerder thuis zijn dan gewoonlijk. Hoe lang heeft Herman gestapt? 
 
Antwoord: 25 minuten. Gaby spaart tien minuten uit (5 minuten 
heen en 5 minuten weer). Ze ontmoet Herman dus om 16.55u. De 
trein arriveert om 16.30u. Dus Herman was al 25 minuten aan het 
stappen. 
 



Ronde 7 
 
1. Proeven: Dit is het nieuwste drankje uit het Coca-Cola-light-
gamma. Op basis van welke vrucht, en graag specifiek in het 
Engels, is het samengesteld? 
 
Antwoord: Lime (limoen). 
 
2. Geschiedenis: Als ik u zeg: Hai, Toranaga Sama, dan weet u 
allicht al uit welke serie van de jaren tachtig ik een quote 
haalde. We gaan op zoek naar de naam van die reeks, met onder 
meer Richard Chamberlain. Het is de naam van een in de achtste 
eeuw in Japan in gebruik gekomen titel. Tussen 1192 tot 1868 werd 
het een erfelijke eretitel voor de militaire heersers van Japan. 
Zij oefenden de feitelijke macht uit, terwijl de keizers slechts 
in naam staatshoofd waren. Welke titel droegen zij? 
 
Antwoord: Shogun (Sjogoen). 
 
3. Aardrijkskunde: Welke lieflijke rivier is met haar 2.739 
kilometer de langste van Australië? Ze vloeit samen met de Murray 
rivier in Wentworth in New South Wales en samen met de Murray 
vormt ze overigens een van de grootste stroomgebieden ter wereld.  
 
Antwoord: Darling. 
 
4. Literatuur: "Hij heeft een unieke stijl. Stilaan ontpopt 
deze man zich als een van de orgineelste misdaadauteurs van ons 
taalgebied." Dat is een citaat uit De Standaard. Van welk 
Antwerps thrillerauteur, die in 2002 de Hercule Poirot prijs won, 
zijn volgende titels: Zwarte sneeuw, Dode lijken, Rode rozen, 
Doder dan dood en Bloter dan bloot? 
 
Antwoord: Stan Lauryssens. 
 
5. Verkeer: De Waalse tegenhanger van de NMBS heet SNCF. Hoe heet 
het Franstalige equivalent van De Lijn? 
 
Antwoord: TEC (Transport en Commun). 



6. Weer: Hoe noemt men het astronomisch jaarboek waarin de 
tabellen zijn opgenomen die de stand van zon, maan en sterren en 
de voornaamste verschijnselen aan de hemel voor iedere dag 
opgeven. U treft ze iedere dag aan in het weerbericht van de 
krant, t.t.z. daarin leert u wanneer de zon opkomt, ondergaat en 
van wanneer de maan begint te schijnen. Het is een meervoudsterm. 
 
Antwoord: Efemeriden. 
 
7. Spel: De zogezegde opvolger van de sudoku treft u sinds 
vrijdag 4 november dagelijks aan in Het Nieuwsblad. Deze Japanse 
cijferpuzzel combineert elementen van sudoku, het 
kruiswoordraadsel en het Zweedse raadsel. In feite bestond hij al 
in de jaren zestig in de VS onder de naam Cross Sum, maar hij 
werd uiteindelijk opgepikt door de Japanse zakenman McKee Kaji 
die de puzzel de nieuwe naam schonk. In dit spel vult u cijfers 
tussen 1 en 9 in. Deze cijfers vormen, bij elkaar opgeteld, een 
bepaald getal. Welk getal? Dat ziet u in de grijze vakjes met 
diagonale streep. Het getal in dit vakje is de uitkomst van de 
door de puzzelaar in te vullen optelsom. De belangrijkste 
spelregel is dat de cijfers tussen 1 en 9 in een serie vakjes 
maar één keer mogen voorkomen.  
 
Antwoord: Kakuro. 
 
8. Sport: Welke dorpsgenoot van Sven Nys werd op 6 november in 
het Franse Pont-Château Europees kampioen veldrijden bij de 
beloften? Deze 19-jarige knappe jongen, een Belgische Beckham in 
wording of als u wilt de Boonen van het veldrijden, schopte het 
in 2004 al tot wereldkampioen bij de junioren. Hij is de 
gedoodverfde kandidaat om Nys op te volgen in het profcircuit. 
 
Antwoord: Niels Albert. 
 
9. Architectuur: Als het van de huidige Italiaanse regering 
afhangt, wordt tussen het eiland Sicilië en Calabrië de grootste 
hangbrug ter wereld gebouwd. Zij zal de vier kilometer lange 
zeestraat overbruggen. Over welke straat spreken we hier? 
 
Antwoord: Straat van Messina. 
 
10. Muziek: Hoe heet de componist van dit beroemde klassieke-
muziekstuk? 
 
Antwoord: Bedrich Smetana. 
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Ronde 8: Lotto-formulier 
 
In feite is dit een soort van gokronde, want wij vragen u zo 
dadelijk 15 cijfers en getallen in te vullen op het antwoordblad 
dat verdacht veel op een Lottoformulier lijkt. We willen dus 
gewoon vijftien kruisjes zien staan. Voor elk kruisje te veel 
trekken we een punt af. Wees dus niet al te ijverig met uw 
balpen. 
 
1. Nieuws en media: Zowel Het Laatste Nieuws als Het Nieuwsblad 
hebben een zogeheten sms-kliklijn. Maar VTM komt in Vlaanderen 
alle eer van de primeur toe. Als u nieuws hebt, kunt u naar de 
commerciële omroep sms'en door een bepaald nummer van vier 
cijfers in te toetsen. Dat nummer bestaat uit tweemaal dezelfde 
combinatie van twee cijfers. Het is dat getal van twee cijfers 
dat u op uw formulier mag invullen.  
 
Antwoord: 4040. 
 
2. Muziek: Vul dit lied aan met het volgende woord. 
 
Antwoord: 14 (U2: uno, dos, tres... quatorze). 
 
3. Aardrijkskunde: Hoeveel eilanden zouden de Dodekanesen volgens 
hun naam moeten tellen?  
 
Antwoord: 12. 
 
4. Muziek: Om welk uur worden de inwoners van de Franse hoofdstad 
wakker volgens Jacques Dutronc?  
 
Antwoord: 5. 
 
5. Geschiedenis: Hoe luidde de naam van de keizers die aan het 
hoofd stonden van het Duitse eerste en het tweede rijk? U hebt 
voor uw antwoord een beetje talenkennis nodig. 
 
Antwoord: Otto (= 8 in het Italiaans). 
 
6. Varia: ook hier mag u uw talenknobbel gebruiken. Ene Van 
Dessel, een kerel in een rolstoel, trok in In de Gloria de 
onderbroek in de bilnaad van zijn ex-klasgenoten. Onder welke 
naam is die beweging de ragegevoelige geschiedenis ingegaan? 
 
Antwoord: Bir (= 1 in het Turks). 
 



7. Computer: Hoe heet het besturingssysteem voor de pc dat we in 
zekere zin als voorganger van Windows kunnen beschouwen? 
 
Antwoord: Dos (= 2 in het Spaans). 
 
8. Wiskunde: Hoe vertaalt u het binaire getal 100011 naar het 
decimaal stelsel? 
 
Antwoord: 35 (1x1 + 1x2 + 0x4 + 0x8 + 0x16 + 1x32). 
 
9. Folklore: Op de hoeveelste maart vieren de Ieren St-Patrick’s 
Day?  
 
Antwoord: 17. 
 
10. Verkeer: De E313 of Boudewijnsnelweg heeft ook een A-nummer. 
Welk? Aangezien het een constante ellende is op die autostrade, 
zult u het nummer niet te ver moeten zoeken. 
 
Antwoord: 13. 
 
11. Voetbal: Met hoeveel doelpunten kroonde Erwin Vandenbergh, 
destijds aan de slag bij Lierse, zich in het seizoen 1979-1980 
tot Europees topschutter? 
 
Antwoord: 39. 
 
12. We blijven in het voetbal: Onder welke zendernaam zendt 
Belgacom TV voetbalwedstrijden uit? Het getal volstaat. 
 
Antwoord: 11TV.  
 
13. Geschiedenis: In welke stad Italiaanse stad werd tussen 1545 
en 1563 het concilie gehouden dat een definitieve doorbraak voor 
de contrareformatie of rooms-katholieke binnenkerkelijke 
hervorming inluidde? 
 
Antwoord: Trente (= 30 in het Italiaans). 
 
14. Geschiedenis: Hoeveel kruistochten vonden tijdens de 
Middeleeuwen plaats?  
 
Antwoord: 7. 
 
15. Muziek: Een absolute weggever: graag de titel van dit nummer.  
 
Antwoord: 19 (Paul Hardcastle). 



Ronde 9: Gepikte ronde 
 
Op de website www.een.be kunt u het Blokkenspel spelen. Daaruit 
distilleerden we tien vragen. We hebben echt ons best gedaan om 
zo gevarieerd mogelijk te selecteren, maar dat was een zeer zware 
opdracht. U zult merken dat Blokken niet echt uitblinkt in 
variatie en dus krijgt u voornamelijk geschiedenis-, 
aardrijkskunde- en televisievragen. 
 
1. Geschiedenis: In welke stad werd Christoffel Columbus geboren? 
 
Antwoord: Genua. 
 
2. Luchtvaart: Welk toeristisch populair Europees eiland, dat 
niet op zichzelf staat, heeft twee luchthavens waarvan de 
kenletters TFS en TCI zijn? 
 
Antwoord: Tenerife. 
 
3. Strips: Jommeke werd dit jaar vijftig. Welk album vindt Jef 
Nys het beste dat hij ooit heeft getekend? Een tip: het gaat over 
onze jongsten. 
 
Antwoord: Kinderen baas. 
 
4. Televisie: Welk Canvas-programma ging in 1997 van start met 
presentator Herman Van Molle? 
 
Antwoord: Per Seconde Wijzer. 
 
5. Aardrijkskunde: Is El Salvador een buurland van  
A. Mexico 
B. Honduras 
C. Panama 
D. Costa Rica? 
 
Antwoord: B. Honduras. 
 
6. Geschiedenis: Wie was 95 jaar geleden koning der Belgen? 
 
Antwoord: Albert I (sinds 1909). 



7. Kunst: Waar bevindt zich het museum Mayer Van den Bergh? Het 
bevat vooral kunstwerken uit de veertiende, vijftiende en 
zestiende eeuw. De Dulle Griet van Pieter Brueghel De Oude is 
waarschijnlijk het bekendste werk hier bewaard. Is dat in  
A. Antwerpen 
B. Gent 
C. Brugge 
D. Brussel? 
 
Antwoord: A. Antwerpen. 
 
8. Aardrijkskunde: Uit welke kleuren bestaat de vlag van 
Bulgarije? 
 
Antwoord: Rood, groen en wit. 
 
9. Verkeer: Een trojka is een met paarden bespannen Russisch 
rijtuig. Hoeveel paarden trekken zo'n trojka? 
 
Antwoord: 3. 
 
10. Varia: Welke Nobelprijs zijn we in dit lijstje vergeten? 
Natuurkunde, Scheikunde, Letterkunde, Geneeskunde, Vrede en... 
 
Antwoord: Economie. 



Nijlen voor Hodora 2005
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Tafelronde 3: Beelden lookalikes 
 
1 Panorama-presentator William Van Laeken. 
2 Theaterauteur en nu bij Chris en Co Bob De Moor. 
3 Zwangere weervrouw Jill Peeters. 
4 K3-zangeres Karen Damen. 
5 Weerman, toen nog met snor, Frank Deboosere. 
6 Nederlands tv-komiek Herman Finkers. 
7 Pedofiel auteur Gie Laenen. 
8 Grapjas en Humo-gezicht Guy Mortier. 
9 Marathonloopster en -recordhoudster Paula Radcliffe. 
10 Tennisster Mary Pierce. 
11 Ex-Sovjetleider Mikhail Gorbatsjov. 
12 Thuis-acteur Nolle Versyp. 
13 Bloedhond. 
14 Ex-tv-gezicht en -lichaam Roland Lommé. 
15 President van de Europese Commissie Jose Manuel Barroso. 
16 Leuvens sp.a-burgemeester Louis Tobback. 
17 Japans premier Junichiro Koizumi. 
18 Acteur Richard Gere. 
19 Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice. 
20 Talkshowhost Oprah Winfrey. 
21 Ex-First Lady Hillary Clinton. 
22 BBC-presentatrice Ann Robinson (The Weakest Link). 
23 Actrice Ann Bancroft (Mrs. Robinson in The Graduate). 
24 Huidige Expeditie Robinson-presentatrice Lotte Verlackt. 
25 Wereldkampioen Tom Boonen. 
26 Acteur Leonard Nimoy oftewel Mr. Spock. 
27 Oekraïns president Viktor Joestsjenko (voor de vergiftiging). 
28 Oekraïns president Viktor Joestsjenko (na de vergiftiging). 
29 Albanië. 
30 Finland. 
31 Zweden. 
32 Portugal. 
 



Ronde 10: Soundalikes en andere 
  
Als uitsmijter hebben we nog 23 vragen voor u. Normaal kiest u 
welke vraag u oplost, maar dit jaar gaan we voor de full monty: u 
vult alles in. Voor elk antwoord krijgt u 1 punt. 
  
1. A. Politiek: Hoe heet de nieuwe Duitse bondskanselier? 
 
Antwoord: Angela Merkel. 
 
1. B. Geologie: Welk mengsel van koolzure kalk en klei kan tot 
een vast gesteente consolideren en komt voornamelijk voor in het 
Zuid-Limburgse heuvelland, waar u er tal van groeven van 
aantreft.  
 
Antwoord: Mergel. 
 
2. A. Criminaliteit: We herinneren ons nog allemaal het boek van 
Chris De Stoop uit 1992. In Ze zijn zo lief meneer beschreef de 
auteur een bende die onder andere in het cabaret en 
prostitutiemilieu aan het Zuid in Gent Aziatische meisjes 
exploiteerde en ze verhandelde tussen Belgische, Nederlandse en 
Luxemburgse bars. Een van de leden heette Dirk Trioen, die alle 
illegale praktijken van het milieu waarin hij vertoefde, 
opbiechtte. Hoe luidde de naam van de bende waartoe hij behoorde? 
 
Antwoord: Bende van de Miljardair. 
 
2. B. Muziek: Welke Limburgse formatie hoort u hier het lied 
Champagne vertolken? 
 
Antwoord: Millionaire. 
 
3. A. Literatuur: In 2006 herdenken we niet alleen Mozart en 
Rembrandt, maar ook een wereldberoemde Ierse auteur die in 
Frankrijk woonde. Op 13 april zal het exact honderd jaar geleden 
zijn dat deze in 1989 overleden man werd geboren. Zijn beroemdste 
toneelstukken heten Fin de partie, Happy days en het bijzonder 
absurde En attendant Godot uit 1952. Hoe heet hij?  
 
Antwoord: Samuel Beckett. 



3. B. Theater: Hoe noemen we, met een Engels woord, iemand die 
een stand-up comedian constant in de rede valt en de grappenmaker 
dus zodanig van de wijs tracht te brengen dat hij niet meer uit 
zijn woorden komt en dus afgaat als een gieter?  
 
Antwoord: Heckler. 
 
4. A. Architectuur: Welke oud-Griekse bouworde was speels en 
decoratief gericht en onderscheidde zich van de twee andere 
bouworden door onder meer kleine krullen bovenaan de rechte 
zuilen, die overigens een ranke schacht hebben? 
 
Antwoord: Ionische. 
 
4. B. TV: Welke eigenschap had de Man van Zes Miljoen, ook wel 
gekend als Lee Majors, als u weet dat we een adjectief zoeken dat 
in het Nederlands 'beschikkend over bovenmenselijke lichamelijke 
vermogens, zoals abnormale kracht en snelheid' betekent? 
 
Antwoord: Bionisch. 
 
5. A. Goniometrie: Hoe noemt de goniometrie de verhouding tussen 
de projecterende loodlijn en de projectie van het ene been van 
een hoek op het andere?  
 
Antwoord: Tangens. 
 
5. B. Televisie: Sinds dit jaar riep de VRT een cultuurcel in het 
leven? Greet Op de Beeck werd er na het bekendraken van haar 
affaire met minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael meteen 
naartoe getransfereerd. Maar welk bekend VRT-gezicht leidt dit 
cultuurcel? 
 
Antwoord: Martine Tanghe. 
 
6. A. Temperatuur: Welke wetenschapper dokterde uit dat het 
absolute nulpunt op aarde -273,15 °C bedraagt. Deze temperatuur 
komt overeen met 0 graden op zijn eigen ontwikkelde schaal, die 
we ook wel avogadroschaal of absolute temperatuurschaal noemen. 
 
Antwoord: Kelvin. 
 
6. B. Muziek: Hoe heet dit liedje? 
 
Antwoord: Kevin (van Hormonia). 



7. A. Web: Welke beroemde zoekmachine werd in januari 1994 
opgericht door de Stanford-studenten David Filo en Jerry Yang? In 
maart 1995 werd het een bedrijf en sinds 1996 staat het op de 
beurs genoteerd. Het is een acroniem dat verwijst naar een smerig 
figuur in Gullivers Reizen van Jonathan Swift. In 2005 telt het 
bedrijf ongeveer 7.600 werknemers. 
 
Antwoord: Yahoo! (Yet Another Hierarchical Officious Oracle). 
 
7. B. Muziek: Wie hoort u hier? 
 
Antwoord: Yazoo. 
 
8. A. Instituten: Welke topindustrieel volgde Etienne Schouppe op 
als NMBS-baas en was van 2002 tot 2003 tevens de voorganger van 
Jannie Haeck? Deze kalende man trad de jongste jaren onder meer 
toe tot de Raad van Bestuur van Suez-Tractebel, de Raad van 
Bestuur van Eurostar, de Katholieke Universiteit Leuven en de 
Filharmonische Vereniging van Brussel.  
 
Antwoord: Karel Vinck. 
 
8. B. Televisie: Hoe luidt de echte naam van de allereerste 
compagnon van Andrea Croonenberghs in Flikken? Deze Gentse 
vertolkte tijdens de eerste drie seizoenen de rol van Tony 
Dierickx. Dit jaar is ze trouwens ook te bewonderen in Suspect, 
de nieuwe film van Guy Lee Thys. 
 
Antwoord: Joke Devynck. 
 
8. C. Varia: Welke jongeman van 20 jaar is stichter van de 
website seniorennet.be en dook dit jaar plots op tussen de 111 
genomineerden voor De Grootste Belg? 
 
Antwoord: Pascal Vyncke. 
 
9. A. Geloof: Rastafari of Rasta is een geloof dat zeer nauw 
betrokken is bij reggae. De oorsprong van rasta ligt in de buurt 
van de Nijl, in Egypte. Rasta verbindt een aantal geloven aan 
elkaar. Zo geloven de volgelingen dat Ra, de Egyptische god van 
de zon, voor de levenskracht zorgt. Ze geloven ook dat mensen 
niet anders zijn dan God. Hun god is dus gewoon een mens. Hoe 
noemen de rastafari hun god?  
 
Antwoord: Jah (verbastering van Jehovah of Jahweh). 
 



9. B. Politiek: Welke ex-burgemeester van Hove is geboren op 23 
maart 1930. In 1968 werd hij Kamerlid voor de CVP. In 1985 
schopte hij het tot senator en van 1988 tot 1999 was hij 
voorzitter van de senaat. Hij was minister van Landsverdediging 
van 1980–1981 en nationaal voorzitter van de CVP van 1982 tot 
1988. In 1997 was hij voorzitter van de Senaatscommissie die de 
moord onderzocht op de Belgische blauwhelmen bij het begin van de 
volkerenmoord in Rwanda in 1994. In 1995 werd hij tot minister 
van Staat benoemd en in 1999 trok hij zich uit de politiek terug. 
 
Antwoord: Frank Swaelen. 
 
9. C. Televisie: Hoe heet de net zestig geworden TROS-presentator 
die al jarenlang met zijn TV Show al dan niet op reis trekt en 
daarin beroemde internationale vedetten interviewt? Het lijkt 
erop dat hij constant een kapstok in zijn blazer heeft zitten. 
 
Antwoord: Ivo Niehe. 
 
10. A. Sport: Zij is een 1m82 grote golfspeelster van 16 en wordt 
nu al de vrouwelijke Tiger Woods genoemd. Supertalent, de juiste 
etnische achtergrond, starquality én een modellenlijf: de 
golflolita uit Hawaï is voorbestemd voor wereldroem, 
magazinecovers en talkshows. Nu al verdiende ze meer aan prijzen- 
en sponsorgeld dan Clijsters of Henin. Ze moet in het rijtje 
grootverdieners alleen Maria Sharapova en Serena Williams laten 
voorgaan. En dan nu de vraag die er geen is: Wie is deze 
jongedame. 
 
Antwoord: Michelle Wie. 
 
10. B. Wetenschap: Watt is de elektrische eenheid van vermogen.  
 
Antwoord: Watt. 
 
10. C. Televisie: Sinds zaterdag 26 november kunt u op Eén de 
nieuwe belevenissen volgen van een mysterieuze tijdreiziger die 
van een verre planeet komt en die vooral in de jaren zeventig in 
de Lage Landen furore maakte. Hij reist door de tijd en de ruimte 
in zijn TARDIS, de afkorting van Time And Relative Dimensions In 
Space. Deze TARDIS is gecamoufleerd als een rode telefooncel uit 
de sixties. De hoofdrollen werden in de loop der jaren door 
verschillende acteurs gespeeld. De bekendste is Tom Baker, die 
tussen 1974 en 1981 gestalte gaf aan het hoofdpersonage. Who heet 
deze serie. 
 
Antwoord: Dr. Who. 



Pl. Nr. Naam R1 R2 R3 T1 R4 R5 R6 T2 R7 R8 R9 T3 R10 TOT %

1 32 Ne grote met 6 20 8 32 20 10 20 10 9 13 10 31 23 212 95,5

2 29 Maxisten 9 20 7 32 20 10 20 10 8 11 10 30 23 210 94,6

3 28 Martine Van Camp 7 20 9 31 20 8 20 8 9 12 10 30 22 206 92,8

4 9 Blues Brothers 6 20 8 31 20 7 20 9 8 13 10 30 23 205 92,3

5 24 KGB Van Bouwel 7 19 8 32 20 8 20 7 9 13 10 27 22 202 91,0

6 19 Het Zootje 7 19 7 31 20 6 20 7 9 14 9 30 21 200 90,1

7 25 Kwissendales 8 20 7 31 20 7 20 9 6 12 7 30 22 199 89,6

8 11 Dream Team 6 20 8 32 17 8 19 7 7 14 10 30 21 199 89,6

9 38 Quibo 8 19 7 31 19 8 20 7 6 13 10 29 20 197 88,7

10 17 Haasjes 7 20 6 31 15 7 18 9 9 11 8 30 19 190 85,6

11 6 Aspi 85 7 20 6 29 20 8 15 9 6 13 10 24 21 188 84,7

12 26 Maestro's 6 17 3 31 20 5 20 10 5 11 10 27 21 186 83,8

13 12 Dubbers 8 20 5 30 19 7 15 7 7 11 8 26 20 183 82,4

14 18 Help! 6 20 5 31 17 6 19 7 7 10 8 28 19 183 82,4

15 49 Willy jr. en de Knelpuntclub 5 19 6 30 20 8 20 6 7 12 8 27 22 182 82,0

16 41 Schuppenzot 7 20 6 27 12 5 19 8 6 12 10 29 21 182 82,0

17 50 Zeekamelen 8 16 7 32 15 7 19 7 7 9 8 30 17 182 82,0

18 3 Altijd prijs 5 11 7 31 20 9 20 7 6 10 8 25 22 181 81,5

19 10 Collectief tegen arbeid 6 19 5 32 13 9 14 7 6 12 8 29 21 181 81,5

20 20 Huurlingen 5 14 7 32 20 7 17 7 6 12 10 28 16 181 81,5

21 14 Freuds Freunden 5 18 6 29 18 6 19 7 4 11 8 26 21 178 80,2

22 7 Bachwalde 8 19 5 28 15 6 14 7 9 10 9 25 21 176 79,3

23 8 Bevel Onafhankelijk Nu! 5 15 3 32 19 6 15 8 4 10 9 25 21 172 77,5

24 39 Robbedoezen 6 14 5 31 15 6 19 6 7 9 9 25 20 172 77,5

25 43 t Gezin Van Paemel 6 13 6 31 19 6 14 8 6 10 8 24 19 170 76,6

26 1 2 Smart 4 U 5 18 6 31 18 7 16 5 5 9 7 27 14 168 75,7

27 42 Showboat to China 6 15 6 31 15 6 20 5 7 8 8 21 18 166 74,8



Pl. Nr. Naam R1 R2 R3 T1 R4 R5 R6 T2 R7 R8 R9 T3 R10 TOT %

28 44 The Old Disasters 6 19 5 32 11 5 16 8 4 11 6 25 16 164 73,9

29 4 AOVV 5 17 5 16 18 8 16 6 5 11 6 28 20 161 72,5

30 5 Asian Tigers 5 15 3 32 18 4 13 7 4 11 6 24 19 161 72,5

31 47 Vanerum 3 11 6 30 10 8 15 6 4 13 8 23 21 158 71,2

32 48 Victoria 5 19 4 32 9 6 19 9 5 9 8 19 13 157 70,7

33 51 Oei 2 18 4 28 11 7 15 7 4 10 6 27 14 153 68,9

34 23 IQ 5 7 5 32 12 6 16 6 5 10 9 21 16 150 67,6

35 21 Ik weet niks 5 15 4 32 13 5 11 4 4 10 7 25 15 150 67,6

36 46 Ultieme Verrekening 6 14 4 31 8 6 16 6 0 8 6 25 19 149 67,1

37 15 Geen Flauw Idee 4 20 3 31 13 6 12 2 3 12 6 22 15 149 67,1

38 22 Ik weet nog minder 4 15 5 32 13 6 12 7 4 8 6 20 13 145 65,3

39 36 Practical Joke 3 9 4 29 11 5 14 6 4 8 7 25 19 144 64,9

40 16 Grote Len en de ukkies 3 15 4 28 10 7 11 8 4 10 7 22 10 139 62,6

41 33 Neuropianen 6 5 3 27 20 4 8 4 5 11 7 19 19 138 62,2

42 30 Melaniekes 4 8 3 16 16 6 19 3 5 9 7 21 17 134 60,4

43 34 Olijke Quizzers 4 16 3 26 7 5 11 5 5 9 5 22 16 134 60,4

44 31 Mykerinos 2 18 3 30 8 5 12 4 3 10 7 16 15 133 59,9

45 13 Feestvarkens 7 14 2 13 8 6 17 4 6 12 9 18 15 131 59,0

46 40 Schaduwkabinet 3 8 1 31 10 7 11 6 4 10 4 19 16 130 58,6

47 27 Mandala 4 13 4 30 9 6 2 6 3 10 3 20 12 122 55,0

48 35 Paterkes 3 4 1 24 7 5 9 5 3 9 3 22 15 110 49,5

49 45 Triple Jan en Bastaard Bart 3 9 4 29 7 6 7 3 2 7 3 20 5 105 47,3

50 2 4 pintjes en 1 hoegaarden 0 12 2 20 9 5 4 4 2 9 5 16 15 103 46,4

51 37 Prutsers 2 6 3 31 7 3 4 5 1 9 3 17 8 99 44,6

Gemiddelde 5 16 5 29 15 6 15 7 5 11 8 25 18 164 73,93


