
Zomerpuzzel WRV juli- augustus 2019 – Bergen 

Reglement 

Zoek het antwoord op de 29 vragen. Noteer telkens het gevonden antwoord in de horizontale rij van het invulroos-

ter bij het nummer dat overeenkomt met het nummer van de vraag. Op die manier bekom je in de kolom met de 

vet-omlijnde vakjes verticaal de opeenvolgende woorden van een vraag. Geef het juiste antwoord, bestaande uit 

12 letters, op die vraag. 

Deze Zomerpuzzel bevat geen strikvragen of andere vormen van valstrikken! 

Stuur je oplossingen (bestaande uit de 29 gevonden antwoorden, samen met het antwoord op de slotvraag)  

➢ ofwel per e-mail naar redactie@wrvzoektochten.be (enkel bijlagen in Word-, Excel- of PDF-formaat 
worden aanvaard én antwoorden die in de mail zélf  genoteerd zijn). 

➢ ofwel per post naar Danny Vanacker, Eeckhoutmolenstraat 5c, 8920 Langemark. 

Vergeet zeker niet om tevens beide schiftingsvragen (die hieronder worden vermeld) te beantwoorden! In geval 

van ex aequo’s wordt eerst het antwoord op schiftingsvraag 1 in aanmerking genomen. Daarna – in  geval van 

blijvende ex aequo’s – zal ook het antwoord op schiftingsvraag 2 in aanmerking worden genomen. 

 

Deelnemen aan deze Zomerpuzzel is toegelaten voor iedereen (al dan niet lid of bijlid van WRV). Iedere deelne-

mer mag zoveel oplossingen inzenden als hij/zij zelf wil voor zover er vóór het eindtijdstip van de wedstrijd (dat 

werd vastgelegd op 31 augustus 2019 om 24 uur) voldaan is aan de volgende twee voorwaarden: 

• de oplossingen (= de 29 antwoorden + het antwoord op de slotvraag + het antwoord op elk van 

beide schiftingsvragen) moeten binnengekomen zijn (hetzij per brief, hetzij per e-mail) op het hiervóór 

vermelde postadres (resp. e-mailadres) met duidelijke vermelding van de familienaam + voornaam van 

elke deelnemer. Bij verzending per brief gelden enkel inzendingen met een poststempel die uiterlijk op 

zaterdag 31 augustus 2019 gedateerd is. 

• een bedrag van 2,50 € per deelname moet worden overgeschreven op het hierna vermelde IBAN- en BIC-

nummer van WRV, Boudewijn Hapkenstraat 10, 8820 Torhout: 

IBAN: BE30 4657 3603 3911   -   BIC: KREDBEBB. 

Inzendingen die niet aan beide voorwaarden voldoen, worden als ongeldig beschouwd. 

 

Schiftingsvragen: 
 
Schiftingsvraag 1 : Wat zal het bonusnummer zijn van de Lottotrekking van zaterdag 7 september 2019? 

 

Schiftingsvraag 2 : Wat zullen de laatste 4 cijfers zijn van het Joker+-getal van de trekking van zaterdag 

7 september 2019? 

 

Te winnen prijzen 

1e prijs: MULTIGRILL 

2e prijs: BLENDER 

3e prijs: KOFFIEZET 

4e prijs: REISTROLLEY 

5e prijs: HANDHAARDROGER 

 

6e prijs: STOOMSTRIJKIJZER 

7e prijs: RIJSTKOKER 

8e prijs: AIRPOT KOFFIEKAN 

9e prijs: FLES CAVA 

10e prijs: WASVERZACHTER LENOR (2 flessen) 

De prijzen zullen worden overhandigd tijdens het eindeseizoensfeest van WRV in Feestzaal De Kroon te Esen-

Diksmuide op zondag 24 november 2019. 

  

mailto:redactie@wrvzoektochten.be


QUIZFILIPPINE WRV : Thema : BERGEN 

1 Muziek 

 

Voornaam van de zanger die ‘met de vlam in de pijp’ door de Brennerpas scheurde. 

2 Sport - wielrennen Deze Nederlander legde zijn eindzege vast in de bergritten van de ‘Ronde van 

Frankrijk’ in 1980. 

3 Taal De naam van de Himalaya is een samenvoeging van de woorden hima (sneeuw) en 

layas (woonplaats). Uit welke heilige taal stamt de naam Himalaya?   

4 Kledij Traditionele leren broek die o.a. in Zuid-Tirol wordt gedragen. 

 

5 Fauna Nederlands ‘Safaripark’ in de provincie Brabant. 

 

6 Actualiteit Familienaam van een Zweedse klimaatactiviste. 

 

7 Mythologie Verschrikkelijke sneeuwman uit de Himalaya. 

 

8 Folklore Geef de naam van het folkloristisch feest dat elk jaar in Bergen doorgaat op 

Drievuldigheidszondag. 

9 Sport - voetbal 

 

Deze Nederlander behaalde zijn grootse successen bij Ajax en Arsenal. In Londen 

kreeg hij zelfs de bijnaam ‘God’. Zijn vliegangst was ook ‘goddelijk’.  

10 Monumenten De beeltenis van vier  ex-presidenten van de USA (Washington, Jefferson, Lincoln en 

Roosevelt) werd in dit rotsgebergte uitgehouwen. 

11 Film Op de bergflanken van Oostenrijk huppelde Julie Andrews vrolijk rond in deze 

filmmusical.  

12 Literatuur Deze auteur schreef het bekende werk : “De Toverberg”. 

13 Fauna Moloch horridus is zijn wetenschappelijke naam. Graag zijn meer bekendere naam. 

14 Flora Zeldzame witte bloem(plant) uit het rotsgebergte. 

 

15 Aardrijkskunde Bergketen in Italië met zeer steile rotswanden en pieken, die ontstaan zijn door erosie 

en verwering. 

16 WO II Duits concentratiekamp waar meer dan 70000 mensen zijn omgekomen. Dit kamp lag 

in de toenmalige provincie Hannover. 

17 Geschiedenis Carthaagse veldheer die met zijn krijgsolifanten over de Alpen trok. 

18 Kunst Belgisch conceptueel kunstenaar die in Bergen (België) ‘The Passenger’ ontwierp. 

19 Mythologie Deze koning van Korinthe moest als straf van de goden een zwaar rotsblok opduwen 

op een steile berg. Telkens hij boven was, viel het rotsblok weer naar beneden. Naar 

deze koning werd zware (nutteloze) arbeid genoemd. Wat is de naam van dit soort 

arbeid ? 

20 Film Deze in 2008 overleden filmacteur schitterde in de film Brokeback Mountain. 

21 Reclame Chocoladereep met een bergachtige vorm, gevormd naar de ‘Matterhorn’ in 

Zwitserland. Wij zoeken het chocolademerk. 

22 Aardrijkskunde Gebergte in Zuidwest-Europa dat sinds 1659 de natuurlijke grens vormt van Spanje en 

Frankrijk. 

23 Muziek Houten blaasinstrument met een lengte tot 4 meter om signalen te geven in een 

(Europees) gebergte. 

24 Varia Metaforische omschrijving voor de hoogstgelegen regio ter wereld. Het begrip verwijst 

naar het bergachtige binnenland van Azië, hoger dan 4500 m 

25 Televisie Tv-programma met Tom Waes uit 2012 waarin o.a. te zien was hoe hij de El Capitan-

rots in het Amerikaanse Yosemite National Park beklom.  

26 Godsdienst Deze berg wordt als een heilige berg beschouwd omdat volgens de Thora de ark van 

Noach op het gebergte landde na het zakken van het water van de zondvloed. 

27 Strips Slechterik ‘Krimson’ wil in dit album van ‘Suske en Wiske’ de Mont Blanc opblazen. 

 

28 Muziek Manier van zingen, ontstaan in bergachtige gebieden, om grote afstanden te 

overbruggen. 

29 Sport - wielrennen Tijdens de beklimming van deze berg kreeg Eddy Merckx in 1975 een vuistslag van 

een toeschouwer in de leverstreek. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_plaats
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thora
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ark_van_Noach_(schip)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ark_van_Noach_(schip)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zondvloed
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