Ronde 3
Vraag 1 – Actualiteit
Hij is sinds 1 augustus 2009 de nieuwe Secretaris-Generaal van de NAVO en volgt dus Jaap de Hoop
Scheffer op.
Wie is deze ex-premier van Denemarken en voormalig leider van de liberale partij “Venstre” ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het is één van de grote bergketens van de Himalaya, met veel van de hoogste pieken in de regio. Het
gebied ligt op de grens van Pakistan & India met China en is ongeveer 500 km lang. Buiten de
poolgebieden gerekend, kent het gebied de meeste gletsjers ter wereld. Vanwege de hoogte is het
gebied veel minder bewoond dan andere delen van de Himalaya.
Welke bergketen betekent letterlijk "zwarte bergketen" en heeft de K2 als hoogste piek ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Manfred von Richthofen was wellicht de bekendste Duitse piloot tijdens de eerste WO. Hij schreef zich
in 1911 in, maar behaalde pas in 1916 zijn eerste van 80 officiële overwinningen. In 1917 kreeg hij het
bevel over zijn eigen eskader en iets later over een groep van 4 eskaders, waarvan alle vliegtuigen
geverfd waren in bonte kleuren. Zij stonden bekend als Richthofen’s Flying Circus en zijn bijnaam heeft
hij trouwens te danken aan de kleur van zijn eigen vliegtuig. Bij de Britten was hij zo gevreesd dat
degene die hem kon neerhalen 5.000 pond sterling, een eigen vliegtuig en het Victoria Cross kreeg. Op
21 april 1918 werd hij eindelijk zelf getroffen. Zijn dood betekende een verpletterende slag voor het
moreel van de Duitse troepen. Als eerbetoon ontving hij het Ijzeren Kruis.
Zijn bijnaam graag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Het orgaan dat we zoeken komt alleen bij kinderen en jonge zoogdieren voor en bevindt zich tussen het
borstbeen en de luchtpijp, vooraan tussen de longen. Het is sterk ontwikkeld in de jonge jaren, maar
verschrompelt tijdens de puberteit. Lange tijd heeft men gedacht dat dit een vrijwel nutteloos orgaan
was, maar bij baby’s waarbij tijdens de embryonale ontwikkeling dit orgaan niet is ontstaan, werden
volgende verschijnselen waargenomen: veel infecties, geen vergroting van milt en lever tijdens infecties,
het ontbreken van T-lymfocyten en een verlaagde antilichamenconcentratie in de lichaamsvloeistoffen.
Wat is de naam van dit orgaan, dat in onze jonge levensjaren een belangrijke rol speelt in ons
immuunsysteem ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
We zoeken een grijsblauw overgangsmetaal met atoomnummer 73 en symbool “Ta”.
Het metaal werd in 1802 in Zweden ontdekt door Anders Ekeberg en in 1820 voor het eerst geïsoleerd
door Jöns Jacob Berzelius. In het begin van de 20ste eeuw werd de onzuivere vorm van het metaal
gebruikt als gloeidraad in lampen. Later werd dat, zoals jullie allemaal weten, vervangen door wolfraam.
Het metaal wordt vooral gebruikt in condensatoren, raketten, brilmonturen, protheses en
cameralenzen, of als vacuümbuisgloeidraad en snijgereedschap.
Om jullie hersenen iets minder te kwellen, geven we jullie nog mee dat de naam is afgeleid van een
koning uit de Griekse mythologie, zoon van de oppergod Zeus.

Vraag 6 – TV & Film
Deze Amerikaanse actrice die bekend werd door de serie “The Beverly Hillbillies” en films zoals “The Eye
Of the Devil” en “The Fearless Vampire Killer” was dé rising star van Hollywood in de jaren 60. Ze werd
echter in de nacht van 8 op 9 augustus 1969 op brutale wijze vermoord door vier leden van de Manson
Family. Dit terwijl ze zwanger was van haar eerste kind, waarvan gerenommeerd regisseur ‘Roman
Polanski’ de vader was.
Graag naam en voornaam van deze actrice ?

Vraag 7 – Sport
Een zeer korte vraag:
Over welke sport hebben we het als we spreken over “Earned Run Average”, “No Hitter”, “Run Batted
In” en “Grand Slam” ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Sinds 1816 bevindt zich in het Londense British Museum een aantal marmeren sculpturen die
ontvreemd werden van de Atheense Acropolis en het Erechteion. Deze verzameling draagt de naam van
een graaf die indertijd gezant was van de Engelse Kroon in Constantinopel, en de collectie van Athene
naar Londen liet varen. De laatste 20 jaar is er al vaak geredetwist over de terugkeer van de beelden,
maar tevergeefs tot nu toe.
Naam van deze collectie ?

Vraag 9 – Varia
In Duitsland spreekt men over “Bundestag”, in Rusland over “Doema”, in Nederland over “Staten
Generaal” en in Groot-Brittannië over “House of Commons” en “House of Lords”.
Welk woord betekent in het Hebreeuws letterlijk vergadering of samenkomst, maar kennen wij beter
als de naam van het Israelisch Parlement ?

Vraag 10 - Muziek
U hoort zo dadelijk een Britse zangeres, geboren in Duitsland, met het liedje waar ze wereldberoemd
mee werd.
Graag haar voor- en achternaam ?

