Ronde 2
Vraag 1 – Actualiteit
De Belgische prinses Mathilde en de Nederlandse prinses Máxima hebben op zondag 20 september het
vernieuwde stedelijk museum van Leuven officieel geopend. Vooral de prestigieuze tentoonstellingen
van Rogier van der Weyden en Jan Vercruysse staan hier in de kijker.
Wat is de naam van dit museum ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
U weet het of weet het niet maar de stad New York is onderverdeeld in vijf stadsdelen of boroughs. We
geven er u alvast drie: The Bronx, Brooklyn en Manhattan.
Graag hadden we van jullie de andere twee geweten ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Deze eeuwenoude ismaëlitische sekte was al actief in de 11de eeuw in Syrië en Iran. Ze werden toen
geleid door Hasan-al Sabah. Deze diende zijn volgelingen hasjiesj toe om hen een blik te gunnen in het
paradijs van het hiernamaals en ze aldus te motiveren om aanslagen te plegen. Nog steeds leeft de
naam van de sekte voort in verschillende talen, waar ze gebruikt worden om een (sluip)moordenaar aan
te duiden.
Welke sekte ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De “Lophius piscatorius” is een straalvinnige roofvis uit de orde van vinarmigen, die voorkomt in de
diepere wateren van het noordwesten, het noordoosten en het oosten van de Atlantische Oceaan en de
Middellandse Zee.
De vis kan een lengte bereiken van 200 cm en kan maximaal 24 jaar oud worden. Van de zijkant gezien
heeft het lichaam van de vis een gedrongen vorm, van bovenaf gezien is de vorm het beste te typeren
als afgeplat. De vis heeft geen zijlijn en de mond zit aan de bovenkant van de kop. Hij heeft twee
dorsale vinnen en acht dorsale stekels.
Het is één van de duurdere vissoorten en wordt op menukaarten vaak aangeduid als staartvis of lotte.
We zoeken de andere, zeer toepasselijke naam van deze vis ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Dit deel van de verbrandingsmotor zorgt ervoor dat de brandstof wordt verneveld en met lucht
vermengd, voordat het ontstane mengsel in de cilinders wordt gezogen.
De werking ervan berust op de continuïteitswet. Zie het dus als een buis met een versmalling in het
midden. Door de buis wordt lucht aangezogen en bij de versmalling gaat de lucht sneller stromen, wat
voor een onderdruk zorgt. Hierdoor zal vanuit een kleine opening in de wand van de buis de benzine
worden meegezogen en verneveld in de lucht. Met behulp van een sproeier kan de verhouding
benzine/lucht veranderd worden volgens het principe: hoe groter de sproeier, hoe groter gaatje voor
benzine, hoe meer benzine in het mengsel.
Welke deel van de verbrandingsmotor werd hier omschreven ?

Vraag 6 – TV & Film
Robert Rodriguez maakte in 1995 de film Desperado, met Salma Hayek en Antonio Banderas in de
hoofdrollen.
Maar eigenlijk is dit een Hollywood-remake van één van zijn eerdere films uit 1992, die hij toen voor
amper $ 7.000 inblikte en duidelijk een low-budgetfilm was.
Welke film ?

Vraag 7 – Sport
Dit multifunctionele sportcomplex is gevestigd naast het Los Angeles Convention Center. Het werd
gefinancierd door privégeld en werd genoemd naar één van de sponsors.
Het complex opende in 1999 zijn deuren en biedt onderdak aan de LA Lakers, LA Clippers, LA Sparks, LA
Kings, LA Avengers en LA D-Fenders. Daarmee is dit het enige sportcomplex ter wereld waar vijf
verschillende sporten worden gespeeld.
Vlak na de dood van Michael Jackson werd het vaak in de media vernoemd, omdat de zanger daar zijn
repetities hield voor de vijftig concerten die gepland stonden in de O2 Arena in Londen.
Als jullie op 7 juli laatstleden de openbare herdenkingsdienst van de King of Pop hebben gevolgd,
weten jullie beslist over welk sportcomplex we het hier hebben ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Alfons De Ridder is de echte naam van Willem Elsschot, Frank Lateur van Stijn Streuvels en Pierre
Aspeslag van Pieter Aspe.
Onder welke schrijversnaam kennen wij Jan-Albert Goris ?

Vraag 9 – Varia
Internationaal is het bekend als “Heartbrand”, in Spanje als “Frigo”, in Duitsland als “Langnese”, in
Frankrijk als “Miko” en in Italië als “Algida”.
Onder welke naam wordt dit merk verkocht in België en Nederland ?

Vraag 10 - Muziek
Graag de naam van deze Britse glamrockband uit de jaren zestig en zeventig ?

