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In deze quizpuzzel wordt op elke regel een woord ingevuld, waardoor de letters op
de verticale gekleurde regel een ander woord vormen. De letters uit de vakjes met
een nummer kunnen op de horizontale balk onderaan ook worden ingevuld in de
gelijk genummerde vakjes. Deze letters vormen dan een woord, dat nauw verbon-
den is met het in de verticale kolom verkregen woord.

1. Explosief mengsel.

2. Andere naam voor agentschap.

3. Hooggebergte tussen de Zwarte- en de Kaspische Zee.

4. Hoe heet de ranch van de familie Cartwright in de televisieserie Bonanza?

5. Omvangrijk wildpark in het noord-oosten van Zuid-Afrika.

6. Daley Thompson triomfeerde erop in Moskou 1980 en Los Angeles 1984

7. Kleinigheidje, akkefietje.

8. Bekende groep mannelijke strippers.

9. Moeilijke denkopgave.

10. De plundering van deze stad in 1576 werd “de Spaanse furie” genoemd.

11. Het lied dat wordt gezongen door de Venetiaanse gondeliers.

12. Bloemenslinger.

13. Britse popgroep met als leadzanger Mick Hucknall.

Combipuzzel Weet-je-wat?
1. Buskruit; 
2. agentuur; 
3. Kaukasus; 
4. Ponderosa; 
5. Krugerpark; 
6. tienkamp; 
7. bagatel; 
8. Chippendales; 
9. hersenbreker; 
10. Antwerpen; 
11. barcarole; 
12. guirlande; 
13. Simply Red.

Horizontaal: 
SPRAAKGEBRUIK
Verticaal: 
STUDENTENTAAL

Zweedsraadsel

Het egoïsme regeert de wereld.
Citaat van Arthur Schopenhauer.
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De getallen in de gekleurde driehoekjes
vormen de som van cijfers van 1 tot en
met 9 (nooit de 0), die verticaal of diago-
naal in de aangrenzende witte vakjes
moeten worden ingevuld.
Per som mag elk cijfer maar één keer
voorkomen. Dus bijvoorbeeld: 4=1+3 of
3+1, maar niet 0+4, 4+0 of 2+2.

De drie 
puzzel-richtingen 
van Sumbrero

Sumbrero
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Deze puzzel is een combinatie van kruiswoordraadsel, doorloper en cryptogram. De cryptische zinnen zijn vet gedrukt. Op de
regels zonder zwarte vakjes moeten de woorden achter elkaar worden ingevuld net als bij een doorloper.

Horizontaal:
2. Waterkering; 5. stralenkrans; 9. geplooid oplegsel aan dameskleding; 14. militair hoofddeksel; 17. een rivier waar ik inval;
19. klank; 21. het eerste deel is bijzonder; 24. noodsignaal; 25. omwenteling; 26. uitroep van zeelui; 27. beeldopnameappa-
raat; 28. Arabisch heiligdom; 29. legerrang; 30. jong dier; 31. muskus; 33. dochter van Cadmus; 34. armoedige woning; 36.
aangehaald werk (afk); 38. paardje; 40. Verenigde Staten; 42. steen; 44. ut supra; 46. zoon van Jakob; 47. persoonlijk vnw.; 56.
emeritus; 57. deel van de visvangst voor de bemanning; 58. nota bene; 59. loterijbriefje; 60. Touring Trophy; 61. groente; 62.
aldus; 63. halsbont; 64. Turkse titel; 66. vragend vnw.; 68. herrie; 69. per persoon; 71. Joods paasbrood; 73. duizend (Fr.); 74.
pees; 76. vingerlid; 78. lekkernij; 80. voorkeursrecht; 81. hoofdstad in Europa; 82. informatie; 83. financieringsvorm; 84.
omvangrijk; 85. chemisch element; 86. baken.

Verticaal:
1. Griekse letter; 4. blank; 5. luizenei; 6. Europeaan; 8. legerleiding; 9. bloem in het haar; 10. enkelvoudig; 13. atmosfeerover-
druk; 15. zwemvogel; 16. flakkerende vlam; 18. roeipen; 20. uitdrukking van spijt; 22. gewoonterecht; 23. vertragingstoestel;
32. geef moeder ’n moment om zich te kleden; 35. elektronische voeler; 37. hartelijk; 39. donkere kamer; 40. Duits oor-
logstuig om af te graven; 41. snavel; 42. onbegroeid; 43. soort weefsel; 44. eenheid (Eng.); 45. vlek; 46. soort aardewerk; 47.
met opzet in Frankrijk; 49. tegenover; 50. klasse (afk.); 51. de dato; 52. getijde; 53. als voren; 54. regeringsreglement; 63. tele-
foneert ’n hoop; 65. deel van een kachel; 66. speeltuintoestel; 67. overblijfsel; 68. slaag; 69. veerboot; 70. bolstaande plooi;
72. boom; 73. insecteneter; 74. dierentuin; 75. oude lengtemaat; 76. fris; 77. boek Tobias (bijbel); 79. Engelse bevestiging. 

DOORLOPERREGELS:

Horizontaal: 48. Atlantisch bondgenootschap, dampen, dank betuigen, onderstrepen; 55. bruidsjapon, deel van het Midden-
Oosten, beroep.
Verticaal: 2. Vonk, boertig; 3. trommelslager, bouwvallig, lof; 7. op touw zetten, kajuit, afbeelding; 11. roofvogel,  welpenleid-
ster, geen uitgezonderd; 12. deel van een verhaal, zure appelsoort, uitroep van schrik.

WEET JE WAT COMBIPUZZEL
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Waas
Tielrode
Ons Streven strijdt al 
30 jaar voor leefbaarheid
blz. 63

Beveren
Kleuters telen groenten 
in eigen volkstuintje
blz. 60

0 Restauratie van boot van zanger Jacques Brel verloopt moeizamer dan gehoopt

Film toont geschiedenis Askoy II

De Askoy II, 
de boot van de 
Brusselse chan-
sonnier Jacques 
Brel, bevoer alle 
wereldzeeën en 
strandde na een storm in Nieuw-
Zeeland. Het zwaar beschadigde 
jacht werd enkele jaren geleden 
opgekocht door de broers Witte-
vrongel, die er hun levenswerk 
van maakten om hem opnieuw in 
ere te herstellen. De zeilen van de 
Askoy II werden door het bedrijf 
van hun vader gemaakt.

In april vorig jaar kwam de Askoy 
II onder luid applaus aan in Rupel-
monde, niet toevallig op 8 april: de 
geboortedatum van Brel. De boot 
vond een nieuwe thuishaven in een 
loods van de Nieuwe Scheldewer-
ven voor een grondige renovatie. 

Documentaire van a tot z
De geboortedag van Brel zal ook 

dit jaar niet onopgemerkt voorbij-
gaan in Rupelmonde. Die dag gaat 
in het dorp een documentaire in 
première over de woelige geschie-
denis van het zeiljacht. De exacte 
locatie en het tijdstip van de verto-
ning liggen nog niet vast. “De docu-
mentaire behandelt het verhaal van 
a tot z, van de bouw van de Askoy 

0

Zo ziet hij er intussen uit, de Askoy II van Jacques Brel. Peter Janssens, de directeur van de Nieuwe Schelde-
werven in Rupelmonde, houdt zich bezig met de restauratie van het schip. FoTo  STeFaan van hul

Rupelmondeb

In Rupelmonde gaat op 8 
april een documentaire in 
première over Jacques Brels 
zeiljacht, de Askoy II. Piet 
Wittevrongel, die de boot 
terug naar België haalde, 
vertrekt volgende week naar 
de Kaaimaneilanden om er 
exclusief documentatie- en 
filmmateriaal op te halen.

II in Antwerpen tot de hevige storm 
waardoor de boot strandde op Baylys 
Beach in Nieuw-Zeeland en de aan-
komst in het dorp van Mercator”, legt 
Piet Wittevrongel (kleine foto) uit.

Wittevrongel vertrekt volgende 
week naar de Kaaimaneilanden voor 
een ontmoeting met de Amerikaanse 
Lea Adamsson. Die kocht in 1976 sa-
men met haar vriendin Cathy Cleve-
land het jacht over van Brel en voer 
ermee naar Frans-Polynesië, Nieuw-
Zeeland en Hawaii. “Zij beschikt over 

exclusief documentatie- en filmma-
teriaal op 8 millimeter. Dat zullen we 
digitaliseren en verwerken in onze 
documentaire, die naar schatting een 
stevig uur zal duren.”

De restauratie van de Askoy II ver-
loopt moeizamer dan gehoopt. Het 
jacht kreeg wel al een nieuw stuk 
dek, maar de volledige romp moet 
nog onder handen genomen wor-
den om de Askoy II zeeklaar te ma-
ken. Peter Janssens, directeur van de 
Nieuwe Scheldewerven, herstelt de 

boot tijdens zijn vrije tijd. “Die moet 
en zal klaar zijn tegen 2012. Dan 
wordt in Rupelmonde het vijfhon-
derdste geboortejaar van de carto-
graaf Mercator uitgebreid gevierd. 
We hebben nog een dossier lopen bij 
het Kust Actie Plan voor een subsidie 
van 70.000 euro. Als we die krijgen, 
zijn we weer een hele stap verder in 
de goede richting.”

Piet Wittevrongel is er zeker van 
dat de Askoy II klaar zal zijn tegen 
2012. “Honderd procent zelfs. Mo-

menteel wordt er gewerkt met de be-
perkte middelen die we hebben maar 
zo’n renovatieproject heeft tijd no-
dig. Ik ben er gerust in dat we mensen 
vinden van goede wil die hun steen-
tje willen bijdragen want het project 
is te mooi en raakt vele zielen.”
Steven tindemanS

www.askoyii.bei

Jacques 
Brel, geboren 
in 1929, was 
een Brussel-
se zanger en 
componist die 
in het begin van de jaren zes-
tig zijn internationale door-
braak kende. ‘Ne me quitte 
pas’, ‘Le Plat Pays’ en ‘Amster-
dam’ zijn enkele van zijn be-
kendste nummers. ‘Amster-
dam’ werd zelfs gecoverd door 
David Bowie. Hij was naast 
muziek ook gebeten door zei-
len en vliegen. Met zijn jacht 
Askoy II trok hij naar de Mar-
kiezen en hij had ook een ei-
gen vliegtuigje, ‘Jojo’, ge-
noemd naar zijn boezem-
vriend Georges Pasquier. Na 
zijn afscheid van het podium 
was hij nog een tijdje actief als 
filmacteur en -regisseur. Hij 
overleed in 1978 aan een long-
embolie in Bobigny in Parijs 
en werd begraven op Hiva Oa, 
een eiland in de Stille Oceaan 
dat deel uitmaakt van de Mar-
kiezen. Stti

Zanger met zeil- 
en vliegmicrobe

De federale politie van het gerech-
telijke arrondissement Dendermon-
de wil  volgend jaar zijn intrek nemen 
in een nieuwbouw aan de Kroonveld-
laan in Dendermonde. Dat gebouw 
biedt plaats aan 200 mensen. In de 
lente zal de officiële eerstesteenleg-
ging plaatsvinden. Ramo
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Dendermonde
Nieuwbouw politie

Melsele. Een chauffeur raasde met zijn Porsche donderdagnacht 
over de E34 richting Zelzate een rij vrachtwagens voorbij. Gegrepen door 
een plotse windvlaag slingerde de wagen nabij de Kwarikweg in Melsele 
van de baan. De Porsche knalde tegen vier bomen en een vangrail en 
kwam in de berm tot stilstand. De chauffeur werd uit zijn wagen geslin-
gerd en lag meters verderop zwaargewond op de baan. BeFo FoTo BFM
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Bestuurder Porsche knalt tegen boom
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