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A

Eind 2009 legde het grootste Belgische waterzuiveringsstation zijn installaties van Brussel-Noord helemaal stil.
Naar eigen zeggen omdat de veiligheidspoorten in het station door het vele puin niet meer naar behoren konden
functioneren. Het afvalwater van 1,1 miljoen Brusselaars stroomde hierdoor ongezuiverd de Zenne in. Naam
van dit bedrijf ?

B

Wat is de hoofdstad van het Caribische eiland Barbados ?

C

Deze Italiaanse koffiebereiding, oorspronkelijk afkomstig uit Wenen, bestaat uit gelijke delen melkschuim, melk
en espresso. Soms wordt er ook cacaopoeder of kaneel over gestrooid.

D

Hoe heet een elektronisch onderdeel dat de elektrische stroom zeer goed in één richting geleidt, maar praktisch
niet in de andere. Het is als het ware een elektronisch ventiel, met een ‘doorlaatrichting’ en een ‘sperrichting’.

E

Dit dochterbedrijf van Alfacam verdeelt drie tv-zenders over heel België. Daarnaast is het bedrijf ook online
vertegenwoordigd en op de radio. Welk bedrijf leende zijn naam aan onze huidige 2de klasse in het voetbal ?

F

De oorsprong van het woord gaat terug naar de 18de eeuw, toen in Firenze een succesvolle clown zijn publiek
vermaakte met alledaagse voorwerpen. Toen hij op een avond een wijnfles als attribuut gebruikte, mislukte zijn
optreden en smeet hij de fles uit woede kapot. Het is het Italiaanse woord voor (mand)fles en heeft
internationaal de betekenis van grote mislukking ?

G

We zoeken een wielrenner, geboren in 1932 en gestorven in 2005. In 1958 won hij de ‘Ronde van Frankrijk’ en
hij had twee bijnamen: ‘De Engel van het Gebergte’ en ‘Monsieur Pipi’.

H

De naam van deze Mexicaanse priester en onafhankelijkheidstrijder is tevens een naar hem vernoemde
Mexicaanse staat, een adellijke rang in Spanje, een film uit 1976 én diens remake uit 2004, met Viggo Mortensen
in de hoofdrol.

I

In het gezelschap van een aantal Vlamingen die een radicale levenskeuze maakten, leefde Annemie Struyf
wekenlang in kloosters, tempels en ashrams. Naam van dit Één-programma ?

J

Deze koude, gelige saus wordt meestal gegeten bij frieten, snacks en hamburgers. De basis is hetzelfde als bij de
meeste sauzen: olie, water en een emulgator. Verder herkennen we ook nog de smaak van uien en kerrie. Het
originele recept is echter geheim. Naar welke saus zijn we op zoek ?

K

Deze 500 meter lange brug over de Moldau is de stenen slagader van Praag. Deze brug, die de Tsjechen ‘Karluv
Most’ noemen, verbindt de oude stad met de ‘Mala Strana’ en is één van dé bezienswaardigheden van Praag.
Onder welke naam kennen wij deze brug ?

L

Waarvoor heeft iemand angst als hij lijdt aan ‘kakafobie’ ?

De ‘Herpestidae’ zijn een familie van kleine, katachtige roofdieren. Ze komen voor in Azië, Afrika, de Caraïben en
Zuid-Europa in zo'n 35 soorten, met lengtes van 30 tot 120 cm. Ze voeden zich met insecten, krabben,
M
hagedissen, en andere kleine beesten (soms ook eieren en fruit), maar ze zijn vooral gekend doordat ze giftige
slangen, zoals de cobra, kunnen doden. Naam van deze roofdierenfamilie ?
N

Met welke keukenterm wordt het gelijkmatig bedekken van koude of warme gerechten met een laagje saus,
coulis of crème aangeduid ?
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O

Deze aardmannetjes zijn vaak slechte, domme en trolachtige mythologische wezens die het kwade belichamen.
Ze komen voor in allerlei verhalen, sprookjes en boeken. In de filmwereld kennen we ze vooral door de
verfilming van Tolkiens ‘Lord of the Rings’.

P

Welk Steenhuffels product profileert zich met volgende slogan: ‘Waar Brabant trots op is’ ?

Q

De term komt oorspronkelijk uit de roman ‘Finnegans Wake’ van de Ierse schrijver James Joyce. Het zijn
elementaire of subatomaire deeltjes waarvan zes soorten, ook wel smaken genoemd, bestaan. Welk woord
zoeken we ?

R

Een oerwoud of jungle is een bos dat zonder tussenkomst van mensen is ontstaan, en meestal veel, en soms ook
weinig dieren en planten herbergt. Het komt voor in het laagland en in de bergen, zowel in gematigd klimaat als
in de tropen. Een bijzonder rijke vorm van oerwoud is het tropisch regenwoud. Maar hoe noemen we zo’n
stukje ongerepte natuur nog ?

S

We zoeken een wintersport, verwant aan het bobsleeën en het rodelen, waarbij de sporter op de buik liggend,
met het hoofd vooruit, tegen een duizelingwekkende snelheid op een slee naar beneden glijdt ?

T

Het was de codenaam van de eerste US atoombom. Deze plutoniumbom werd gemonteerd op een stalen toren
in de woestijn van New Mexico en op 16 juli 1945 om half 6 ’s ochtends tot ontploffing gebracht. Informeel
heette ze ‘Gadget’, maar wij vragen de officiële codenaam ?

U

Welk kaartspel van Mattel dat in een cirkel gespeeld wordt, bevat naast 9 of 10 cijferkaarten in het rood, geel,
groen en blauw, ook 2 ‘Wildcards’ en kaarten waarbij de volgende in rij ‘2 of 4 kaarten moet trekken’,
‘overgeslagen wordt’, of de speelrichting omgedraaid wordt ? Het opzet is van alle kaarten af te geraken.

V

Dit toonaangevend modehuis olv. een eigenzinnig Amsterdams ontwerpersduo staat bekend om de theatrale
modeshows en extravagante kledingcollecties. Hun eerste winkel in Milaan staat letterlijk en figuurlijk op z'n
kop, zelfs de kroonluchter 'hangt’ aan de grond. Ondertussen hebben ze ook hun eerste luchtjes gelanceerd:
‘Flowerbomb’ voor de vrouwen en ‘Antidote’ voor de mannen. Naam van dit duo én modehuis ?

Deze Nederlandse schrijfster werd in 1738 geboren als Elisabeth Bekker, maar wij kennen haar onder de naam
van de 30 jaar oudere predikant met wie zij op 20-jarige leeftijd huwde. In 1763 verscheen haar eerste
W
verzenbundel ‘Bespiegelingen over het Genoegen’. Samen met Aagje Deken zou zij later ‘Historie van
mejuffrouw Sara Burgerhart’ publiceren. Haar naam graag ?
X

Wetenschappers van de NASA hebben in 2004 in ons zonnestelsel een 10de planeet ontdekt. De planeet is meer
dan 3 miljard kilometer verwijderd van Pluto en heeft een maan. Naam van deze 10de planeet ?

Y

Een jong, in de stad wonend, persoon met een verantwoordelijke en goed verdienende job, die zijn of haar loon
gebruikt om zich te meten met mensen van de geldadel of andere individuen die eigenlijk niet hoeven te
werken. Juist, een yup of yuppie. Maar waarvoor staat nu het 3-letterwoord ‘yup’ ?

Z

Welke Britse sixties popband hoort u hier aan het werk ? U mag het lidwoord laten vallen in uw antwoord !

Er dient afgegeven te worden van zodra het muziekfragment stopt !!!

