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Wonder Woman heet in het echt 
dus Diane King. Diana is ook de 
naam van de Romeinse godin 
van de...
f) dageraad
g) jacht
h) wraak

De nieuwe Wonder Woman 1984 
speelt zich dus af in de jaren 80. 
Welke tragische gebeurtenis 
vond plaats in ‘84?
k)  Heizeldrama
l)   Zanger Marvin Gaye wordt  

doodgeschoten, nota bene door 
zijn eigen vader én een dag voor 
zijn verjaardag.

m)  Biermagnaat Alfred Heineken 
wordt ontvoerd.
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In Wonder Woman 1984 krijgt 
Diane het aan de stok met een 
vrouw met een bijnaam die 
weinig goeds belooft. Hoe luidt 
deze?
w)  Cheetah
x)  Lioness
y)  Snake

In 2017 kroop Gal Gadot in 
de huid van Wonder Woman. 
Uit welk land komt deze 
beeldschone actrice?
g) Ierland
h) Italië
i) Israël

Gal Gadot was niet de eerste 
Wonder Woman. Wie speelde 
deze superheldin van ‘75 tot ‘79 
in een tv-serie?
r) Lynda Carter
s) Diana Rigg
t) Jaclyn Smith
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Welke vrouw regisseerde 
Wonder Woman en Wonder 
Woman 1984?
n) Kathryn Bigalow
o) Anna Boden
p) Patty Jenkins

Wonder Woman is bedacht  
door William Moulton Marston. 
(Zie ook de film Professor 
Marston and the Wonder Women 
uit 2017). Hij liet zich voor  
het personage inspireren  
door zijn vrouw en zijn...
n) buurvrouw
o) minnares
p) nichtje

Wie speelt Steve Trevor, de 
‘partner in crime’ van Wonder 
Woman?
d) Liam Hemsworth
e) Chris Pine
f) Mark Ruffalo

Gal Gadot zal later dit jaar  
nog een dominante dame in  
een film spelen, wie?
r) Cleopatra
s) Lady MacBeth
t) Mata Hari

Dat is nog eens leuk nieuws. Per 7 april is Wonder Woman 1984 verkrijgbaar op dvd*. 
Wil je Gal Gadot weer als actieheldin Diane King van het scherm zien spatten?  
Doe dan mee met deze prijsvraag!

BEELD: WARNER

Win de dvd van Wonder Woman 1984

Klaar met puzzelen?  
Alle letters van de  
juiste antwoorden  
vormen samen een  
begrip dat van toepas-
sing is op Wonder  
Woman en Gal Gadot.  
Ga voor 24 april naar  
www.tvfilm.nl klik op 
‘winnen’ en wie weet, 
win jij 1 van de 8 dvd’s 
van Wonder Woman 1984. 
WONDER WOMAN, VANAF 7-4 OP 

O.A. DVD EN BLU-RAY

*  Per 31 maart tegen betaling ook al via 
o.a. Pathé Thuis en Apple TV en Amazon 
Prime Video en per 7 april ook op o.a. 
Blu-Ray en Steelbook 4K UHD Ultra.
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