
Ploegnaam:         nr: 

De 111 Vragen - Deel 1   Score:         /60 

 
Even losmaken:  (bij namen: naam EN voornaam geven)           /11 

1. Wie is de winnaar van de Gouden Palm 2009? (film + uitvoerder)  

………………………………………………………………………………………………………  

2. In welk gebouw (naam gebouw) vond de publieke uitvaart van Michael Jackson plaats?  

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Hoe heet de acteur die de tegenstander van Hugh Jackman speelt in de goochelaarsfilm 

“The Prestige” uit 2006? 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

4. Keisha Buchanan,  Mutya Buena  en Siobhan Donaghy zijn de originele line-up van deze 

Britse meidengroep?  

………………………………………………………………………………………………………... 

5. Welke Amerikaanse countryzanger is overleden op 12 september 2003? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Hoe heette de klimaatdocumentaire uit 2006 van een gewezen presidentskandidaat? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Van welke 2 personen is Marylin Manson’s naam afgeleid? Respectievelijk het goede en 

het kwade:  

……………………………………………………………………………………………………………. 

8. Welke Britse broertjesband is dit jaar in ruzie uit elkaar gegaan? 

……………………………………………………………………………………………………………... 

9. Wie speelde Ritchie Cunningham in de serie “Happy Days” en is later een bekend regisseur 

geworden van o.a. A Beautiful Mind?  

……………………………………………………………………………………………………………… 

10. In welke serie speelden volgende karakters: Marie-Ann Meerschaut en Ann Meerschaut, 

en Policarpus Tak ?   

……………………………………………………………………………………………………………….. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Keisha_Buchanan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mutya_Buena
http://nl.wikipedia.org/wiki/Siobhan_Donaghy
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Tight connection to my heart:                                /9 

Breng regisseur en film samen 

1. Robert Rodriguez      A. Gegen Die Wand 

2. Lukas Moodysson      B. L’Enfant 

3. Fatih Akin       C. Good Will Hunting 

4. Pedro Almodovar      D. Marie Antoinette 

5. Luc en Jean-Pierre Dardenne    E. Lilja 4-ever   

6. Gus Van Sant      F. Sin City    

7. Sofia Coppola      G. Hable Con Ella  

8. Francis Ford Coppola     H. Goodfellas 

9. Martin Scorsese       I. Apocalypse Now 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

 

TV Cryptokronkels                       /6 

1. De ochtend van de eerste werkdag komt na de dag 

………………………………………………………………………………….. 

2. De kinderen van Highlander zijn boeren 

………………………………………………………………………………….. 

3. Een geluidloze periode 

………………………………………………………………………………….. 

4. Een mooie vrouw die graag de uitdaging aangaat 

………………………………………………………………………………….. 

5. Amerikaanse huisdokter 

…………………………………………………………………………………... 

6. Deze serie heeft diepe gronden 

……………………………………………………………………………………… 



Ploegnaam:         nr: 

Planet Music:                            /12 

Zet het juiste land bij de juiste band 

1. Architecture in Helsinki        A. Canada  

2. Bomfunk Mc’s       B. Bermuda 

3. The Notwist       C. Ierland 

4. Air         D. Nederland  

5. Metric        E. Zweden 

6. Sigúr Ros        F. USA 

7. Gruppo Sportivo       G. Frankrijk  

8. Dr Alban        H. Schotland  

9. Franz Ferdinand       I. Duitsland  

10. The Corrs                    J. IJsland 

11. Heather Nova       K. Australië 

12. Beirut        L. Finland 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

            

 
  
TV Tunes             /12 

Vertaalde TV tunes. Geef de titel van de serie/programma 

 

1. … Dag per dag. Een verse start opnieuw. Een verschillende hand om te spelen. Hoe 

dieper we vallen , hoe sterker we blijven 

 

………………………………………………………………………. 

2. Wat is er gebeurd met de voorspelbaarheid? de melkman, de krantenjongen, de 
avondtelevisie 

 
………………………………………………………………………. 



Ploegnaam:         nr: 

 

 

3. Rondhangen, in de straat, hetzelfde oude ding dat we vorige week deden 

 

……………………………………………………………………… 

4.  Jij bent niet de baas van mij nu , jij bent niet de baas van mij nu 

 

……………………………………………………………………… 

5. Liefde en huwelijk, liefde en huwelijk, gaan samen zoals een paard en kar. Dit zal ik je 

vertellen broeder, je kan het ene niet hebben zonder het andere 

 

……………………………………………………………………… 

 

Geef de titel van de serie/programma passend bij de TV tune, of vul de naam van de serie in 

 

6. Naam van de serie komt in de leegtes, dus slechts 1 keer invullen volstaat 

………………….., Where Are You?  

We got some work to do now.  

………………….., Where Are You?  

We need some help from you now.  

Come on …………………, I see you...  

Pretending you got a sliver  

But you’re not fooling me, cause I can see,  

The way you shake and shiver.   

You know we got a mystery to solve, so ……………….. be ready for your act.  

Uh-uh Uh-uh  

Don’t hold back!  

And ………………………. if you come through you’re going to have yourself a ………..snack! 

That’s a fact! 

7. When I see their happy faces smilin' back at me. 

……………………………….. 

I know there's no greater feelin' than the love of family. 

8. Een ... is een ding 
    Daar kun je pap mee roeren 
 Hij helpt je ook 
 Om de baby mee te voeren 
 Gewoon heel handig 
 Maar je moet je niet vergissen 
 
 Naam serie/programma:……………………………………………………………………… 

 



Ploegnaam:         nr: 

9. Ik ontdekte het scheepsjournaal van kapitein Ortega in een klooster dat uitkijkt over 
de zee. In de ochtend van de 16e februari 1634 legde Ortega zijn schip voor anker 
achter een koraalrif. Dezelfde nacht nog werd hij aangevallen door piraten. Het in 
brand geschoten schip zonk op de zeebodem. Tien dagen later werd de kapitein half 
bewusteloos op het strand gevonden, het scheepsjournaal nog in de 

 arm gekneld 

 ……………………………………………………………………… 
10. He was a cop and good at his job. But he committed the ultimate sin and testified 

against other cops gone bad. Cops that tried to kill him but got the woman he loved 
instead. Framed for murder, now he prowls the Badlands, an outlaw hunting outlaws, 
a bounty hunter 

 ………………………………………………………………………. 
   11.  When I wake up in the morning 

 And the alarm gives out a warning 
 And I don't think I ever make it on time 
 By the time I grab my books 
 And I give myself a look 
 I'm at the corner just in time to see the bus fly by 

 It's alright 'coz I’m  …………………………………………….. 
12. The following takes place between 2pm and 3pm 
 
 ………………………………………………………………………….. 

 
En dan nu voor echt!           /10 
Belgische reality (enkel voornaam bij eerste 3 vragen, bij twee laatste naam EN voornaam) 

- De eerste mol is ……………………. en de eerste winnaar van de mol is ……………………….  

- Welk duo won de eerste reeks van “mijn restaurant”?  

………………………………………………………………………………….. 

- Winnaar van het tweede seizoen van Big Brother? …………………………………………… 

- Wie was de Belgische presentator van de eerste twee seizoenen van “Expeditie 

Robinson”? …………………………………………………….. 

- De presentatie van Undercover Lover bestond uit een Nederlandse en Belgische. De 

Belgische is………………………………………… en de Nederlandse………………………………………. 

Belgische series (naam EN voornaam): 

Schrijf de hoofdacteurs/actrices op van de VTM telenovelles. Wie speelde 

Sara: …………………………………………….. 

Louise: …………………………………………. 

David: ………………………………………….. 



Ploegnaam:         nr: 

De 111 Vragen - Deel 2: Fotoronde   Score:         /51 
 

Crossword traffic:           /11 
Vul het kruiswoordraadsel in en je vindt een begrip uit de filmwereld 
 
1. Groep van Jacob Dylan, Bobs zoon, die een hitje hadden met “One Headlight” 
2. Titel van de film over een blinde zanger/pianist met in de hoofdrol Jamie Foxx 
3. Knappe dochter van Playboyster Bebe Buell en Aerosmith zanger 
4. Titel van een Mika nummer, tevens de naam van een prinses-actrice 
5. Vader van de hete en bloedlustige Tomb Raider-actrice 
6. Acteur uit onder andere “Good Will Hunting” en “Changing Lanes”, maar spijtig genoeg 
misschien meer bekend om zijn vroegere relatie met Jennifer Lopez 
7. Deze engel van Charlie stierf op dezelfde dag als Michael Jackson 
8.Deze meidengroep bezong een wachtende Robert De Niro  
9.Kindsterretje uit de jaren ’80 met rollen in de films “Lucas” en “Lost Boys”, maar daarna 
aan lager wal en de drugs geraakt. The Thrills hebben in 2004 een single over hem 
uitgebracht waarin ze zich afvroegen wat er met deze acteur was gebeurd. 
10 . Deze ex-vriendin van Brad Pitt is bekend geworden als actrice, maar is daarna ook 
muzikaal doorgebroken met haar begeleidingsband The Licks. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het filmbegrip is: ……………………………………………………………………………….  
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Classic Movie Stars:   (naam en voornaam)       /10 

 

    

……………………………………………………………  …………………………………………………………… 

 

     

……………………………………………………    ……………………………………………… 
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……………………………………………………    ……………………………………………… 

     

……………………………………………………    ……………………………………………… 

     

……………………………………………………    ……………………………………………… 
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Hoesjes time           /30 

Muziek (titel(1pt) en uitvoerder(1pt):  

 

   

………………………………………………………….  …………………………………………………………. 

 

   

………………………………………………………….  …………………………………………………………. 



   

………………………………………………………….  …………………………………………………………. 

 

         

………………………………………………………….  …………………………………………………………. 

   

………………………………………………………….  …………………………………………………………. 



Film/tv: 

   

………………………………………………………….  …………………………………………………………. 

   

………………………………………………………….  …………………………………………………………. 



   

………………………………………………………….  …………………………………………………………. 

   

………………………………………………………….  …………………………………………………………. 



   

………………………………………………………….  …………………………………………………………. 

 

 


