Ronde 1
Vraag 1 – Actualiteit
Michael Jackson, the King of Pop, werd op 3 september laatstleden in Glendale, een buitenwijk van Los
Angeles, bijgezet in het mausoleum van een bekend Memorial Park. Ook Hollywoodiconen als
Humphrey Bogart, Nat King Cole, Walt Disney en Jimmy Stewart liggen hier begraven.
Welk Memorial Park bedoelen we ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
We zoeken een eilandengroep in het Lago Maggiore, dat voor een deel in Italië en voor een deel in
Zwitserland gelegen is. De eilandjes, waaronder Isola Bella, Isola Madre en Isola dei Pescatori, liggen in
een grote westelijke baai van het meer, nabij de stad Verbania.
Graag de naam van deze eilandengroep die genoemd is naar een bekende 17de eeuwse familie ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Terwijl tijdens de Middeleeuwen in West-Europa de cavalerie bestond uit vrij logge, zwaar bepansterde
ridders en paarden, ontstond in de 15de eeuw in Hongarije een veel lichtere ruiterij. Deze ruiters waren
snel en wendbaar, en moesten tijdens veldslagen verrassingsaanvallen uitvoeren vanop de flank of in de
rug van de vijand. In de 18de eeuw, werd deze vorm van cavalerie ook in West-Europa ingevoerd.
Hoe worden deze Hongaarse ruiters nu genoemd ? We vinden dit woord ook terug in een
Nederlandse uitdrukking die een "sterk staaltje" of een "gewaagde onderneming" betekent.

Vraag 4 – Fauna & Flora
De “Armoracia rusticana” is een plant uit de kruisbloemenfamilie. De plant staat bekend om zijn witte
penwortel die, als hij geraspt wordt, een scherpe, op mosterd lijkende smaak heeft. Deze smaak
verdwijnt snel en kan gestabiliseerd worden door toevoeging van azijn.
In de joodse keuken wordt hij gebruikt als smaakmaker, bijvoorbeeld bij vis. Tijdens het Pesachfeest
wordt de wortel gegeten als 'maror', het bittere kruid, dat symbool staat voor de moeilijke tijd die de
joden hadden tijdens de slavernij in het Oude Egypte.
In de geneeskunde wordt de wortel dan weer gebruikt als therapie tegen jicht.
Hoe kennen we deze plant beter ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Het is een kleine afbeelding, meestal tussen de 48x48 en 150x150 pixels groot, die als
gebruikersafbeelding op internetforums of chatprogramma's gebruikt wordt. Het staat meestal naast of
onder de nickname van een lid en is de verschijningsvorm van de persoon van vlees en bloed in de
virtuele wereld.
Het woord komt oorspronkelijk uit het Sanskriet en betekent “het incarneren van een abstracte god in
de wereld in de persoon van een levend wezen”.
Onder welke naam kennen we deze afbeeldingen beter ?

Vraag 6 – TV & Film
In 2007 werd hij door Elizabeth II benoemd als officier in de orde van het Britse Rijk. Hij werd bekend
voor het grote publiek door onder andere zijn rollen in Blackadder, Street Kings, Stuart Litlle en nog vele
andere. Nu kennen wij hem echter als Dr. House in de Amerikaanse serie House M.D.
Wat is de volledige naam, dus naam én voornaam, van deze Britse acteur ?

Vraag 7 – Sport
Het is een voormalig Nederlands wielrenner, geboren in 1960 en prof van 1982 tot 1995. Hij brak in
1983 door met een overwinning in “Luik-Bastenaken-Luik”. Datzelfde jaar deed hij ook voor de eerste
keer mee aan de Tour de France, maar reed hem niet uit. Een 25ste plaats in 1985 en een 9de in 1986
lieten zien dat hij ook op dat gebied wat in zijn mars had.
In 1988 behaalde hij zijn grootste toursuccessen. Hij vocht dat jaar met Pedro Delgado om de eindzege
en werd uiteindelijk tweede. Maar wel met de etappezege naar L'Alpe d'Huez, het bergklassement en
het combinatieklassement op zak. Later dat jaar won hij ook het “Kampioenschap van Zürich”.
Daarnaast won hij in 1986 de “Amstel Gold Race” en de “Ruta del Sol”, in 1989 voor de tweede maal het
combinatieklassement in de Tour en hij werd in 1987, 1991 en 1994 Nederlands kampioen.
Graag de naam van deze wielrenner die zijn grootste successen behaalde in loondienst bij PDMConcorde en TVM ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
‘X’ is een jong, slim meisje van vijf jaar dat erg van lezen houdt. Haar ouders, meneer en mevrouw
Wurmhout, houden zich niet met haar bezig. Ze zijn niet trots op hun slimme dochter, maar vinden haar
maar vervelend en betweterig. Haar broer Michiel krijgt alle aandacht, en haar vader probeert hem te
leren hoe hij later ook mensen kan oplichten. Als ze naar de basisschool gaat, ontdekt haar schooljuf dat
‘X’ hoogbegaafd is. Haar juf probeert haar in een hogere klas te plaatsen maar schoolhoofd Bulstronk
wil daar niks van weten. ‘X’ moet noodgedwongen in de eerste klas blijven waar ze zich doodverveelt.
Hierdoor kan haar mentale energie geen uitweg vinden en ontwikkelt ze een telekinetische gave. ‘X’
besluit om deze gave te gebruiken om juf Bulstronk te verslaan, wat uiteindelijk ook lukt. De ouders van
‘X’ besluiten het land te verlaten en ‘X’ gaat bij haar juf wonen.
Wat is de titel van dit boek van Roald Dahl waar de naam van het hoofdpersonage vervangen werd
door een ‘X’ ?

Vraag 9 – Varia
We zoeken de gemeenschappelijke naam voor een koksmuts, een valhelm in de paardensport, een
genitaal beschermstuk in bijvoorbeeld honkbal en ijshockey, en een dameshoed ?

Vraag 10 – Muziek
Deze gepassioneerde zanger uit Georgia schreef zijn eigen teksten, wat zeer ongewoon was voor zijn
tijd, en stierf, voor hij bekend werd, in 1967 in een vliegtuigcrash. Drie dagen later kwam zijn tot nu toe
nog steeds bekendste nummer uit.
Zijn naam graag ?

