
RONDE 1 – 10 vragen – 2 linken 
 

Nederlands schrijver, columnist en humorist die eind 1971 overleed. Schreef tientallen 
boeken, maar zijn bekendste werk blijft ‘Erik of het klein insectenboek’. Zijn naam? 
Godfried Bomans 
 

Bekende science fiction-film van Stanley Kubrick uit 1968 die een mythische reis naar Jupiter 
omschrijft. Vooral de sprekende boordcomputer HAL9000 was zijn tijd ver vooruit. 
2001: A Space Odyssey 
 

Langste rivier in Europa (op de Wolga na) die ontspringt in het Zwarte Woud en uitmondt in 
de Zwarte Zee, en o.m. de steden Wenen, Boedapest en Belgrado aandoet. 
Donau 
 

Frans filosofe, schrijfster en feministe uit de vorige eeuw, die ook de levensgezellin was van 
Jean-Paul Sartre. 
Simone de Beauvoir 
 

Oostenrijks componist, dirigent en violist uit de 19e eeuw die uit een muzikale familie 
afstamt. Ook zijn broers en vader componeerden, maar hij was met afstand de bekendste. 
Zijn vader had overigens dezelfde naam. 
Johann Strauss 
 

Hoe wordt in de volksmond een veelal langlopende televisieserie genoemd waar emotionele 
interacties en relaties tussen hoofdpersonages centraal staan? De naam ontstond doordat in 
de pauzes reclame gemaakt werd voor o.a. zeep- en wasmiddelenmerken. 
Soap(serie) 
 

Welk is het befaamdste jaarlijks weerkerende concert van de Wiener Philharmoniker? 
Nieuwjaarsconcert 
 

Bij de Vlaamse openbare (televisie)omroep, die wij met ons belastinggeld moeten 
bekostigen, veranderde destijds de naam van het eerste net van BRT1 in TV1. Wat is de 
huidige benaming (sinds 2005)? 
Eén 
 

Dans die ontstond uit de volksmuziek, maar ook vaak in operettes voorkomt. Kenmerkend is 
de ¾ of ook 6/8-maat (basnoot met vervolgens lichtere tellen). Leonard Cohen maakt er een 
mooie song over: ‘Take this …’ 
Wals 
 

Opnamestudio aan de vaart in Wilsele waar zowel (bekende) series als shows opgenomen 
worden. De naam doet ons aan New York denken. 
Studio Manhattan 
 
 

 
 



Link 1 : An der schönen blauen Donau 

Link 2 : Thuis 


