Ronde 5
Vraag 1 – Actualiteit
Aline Duportail uit Sint-Niklaas is achttien, ex-drugskoerier, dichteres en kandidate voor Miss België. Als
geen ander weet ze hoe snel je naar de afgrond glijdt. En hoe je er weer bovenop komt. Op 10 oktober
laatstleden organiseerde ze samen met haar moeder de 1ste editie van de nationale Miss-verkiezing die
we zoeken. De hoofdprijs is een vast verblijf en medische, psychologische en sociale hulp voor één jaar.
Welke Miss-verkiezing werd onlangs gewonnen door de 58-jarige Thérèse Van Belle uit Schaarbeek ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
De rivier die we zoeken ontspringt in Lens-Saint-Servais, nabij Borgworm, en stroomt door een groot
gedeelte van Haspengouw. Vanuit de omgeving van Tongeren kruist ze in Bitsingen de NederlandsFranse taalgrens om uiteindelijk in Maastricht uit te monden in de Maas.
In Wallonië wordt het riviertje “Geer” genoemd, maar hoe kennen wij deze rivier beter ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Zij was een Pools-Duitse, socialistisch-communistische leidster, geboren in 1871. Zij predikte de
revolutie en nam, samen met Karl Liebknecht, de leiding van de zogenaamde ‘Spartakusbond’ op zich.
In hun blad ‘De Rode Vaan’ riepen zij de arbeiders op de produktiemiddelen tot collectief bezit te
maken. In 1919 werd zij gevangen genomen en door de rechtse vrijkorpsen vermoord.
Als je haar naam weet, zou je niet zeggen dat ze van Poolse afkomst is ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De “Milvus milvus” is een vogel uit de familie van arendachtigen. Een volwassen examplaar is circa 65
centimeter groot en een typisch kenmerk is een gevorkte staart. Hij jaagt op kleine en middelgrote
zoogdieren en vogels, maar kan ook prooien van andere roofvogels afpakken. Daarnaast beperkt hij zich
soms ook tot het eten van aas.
Hij heeft een voorkeur voor halfopen landschappen en komt als broedvogel vooral voor in Centraal- en
Zuid-Europa, en soms zelfs Noord-Afrika. In Scandinavië is de soort beperkt tot Zuid-Zweden en het
eiland Gotland. In Groot-Brittannië en Ierland ontbreekt de soort, met uitzondering van een geïsoleerde
populatie in Zuid-Wales.
Het Keizerrijk Japan eerde deze roofvogel met een militaire orde, die echter in 1945 werd opgeheven.
Over welke prachtige roofvogel hebben we het hier ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Deze natuurkundige wet is genoemd naar een Italiaanse natuur- en scheikundige, en stelt dat twee
gelijke volumes van verschillende gassen van dezelfde druk en temperatuur evenveel moleculen
bevatten. Het aantal moleculen in een bepaald volume gas is dus onafhankelijk van de grootte of de
massa van de gasmoleculen.
Een mol van eender welk gas neemt een volume in van ongeveer 22,4 liter bij een temperatuur van 0°C
en een druk van 1.013 hPa (hecto Pascal), en wordt het molaire volume van een gas genoemd.
Het aantal moleculen in een mol wordt aangeduid met ongeveer 6,02214×1023 deeltjes per mol.
Over welke natuurkundige wet hebben het hier ?

Vraag 6 – TV & Film
Op 14 september 2009 heeft Hollywood nogmaals een legendarisch acteur verloren. Hij werd bekend
door de serie “North and South” en wereldberoemd door films als “Ghost” en “Dirty Dancing”. Het gaat
hier uiteraard over Patrick Swayze die onlangs aan de gevolgen van pancreaskanker overleed. Tijdens
zijn lijdensweg slaagde Swayze er wel nog in de pilot-aflevering van zijn nieuwste project in te blikken.
Wat is de naam van deze serie, waarin Swayze de rol van FBI-agent Charles Barker vertolkt ?

Vraag 7 – Sport
De man die we zoeken werd in 1947 te Retie geboren. Hij speelde 35 keer voor De Rode Duivels en
schoot in deze periode tweemaal raak.
Hij speelde eerst voor het plaatselijke SK Retie. Eind jaren 60 trok hij naar FC Beringen, degradeerde,
maar keerde in ’72 terug naar de hoogste klasse. Een jaar later verhuisde hij naar Club Brugge, waar hij
in 6 seizoenen 3 maal landskampioen werd en 1 maal de Beker won. Na deze gloriejaren ging hij voor
Beerschot spelen, waarmee hij in ’81 degradeerde. Dit betekende voor hem het einde in de hoogste
klasse en hij speelde vervolgens nog bij Dessel Sport en KVC Westerlo.
We geven nog even mee dat hij in 1977 de Gouden Schoen won en in 1980 aanvoerder was van het
Nationale Elftal dat vice-Europees kampioen werd.
Graag zijn naam ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Deze Nederlandse schrijver werd geboren als 4de kind van vijf. Zijn eerste werk was “Edith Piaf, lyrische
straatmus”. Hij combineerde lang zijn werk (hij was o.a. hoofdredacteur bij Manteau) met zijn literaire
carrière. Tot zijn meesterwerken worden gerekend: “Zachtjes knetteren de letteren”, “De zondvloed”,
“Vlaamse leeuwen” en “Geheime kamers”. Hij won zowat alle belangrijke prijzen (de Gouden Uil zelfs
tweemaal), maar kwam enkele jaren geleden in opspraak omdat hij er ééntje niet wou ontvangen.
Wie zoeken we ?

Vraag 9 – Varia
Ze gingen in de politiek en in de journalistiek door het leven als "De Teletubbies", de mevrouw en heren
Freya Vanden Bossche, Steve Steveart, Johan Van de Lanotte en Frank Van den Broucke.
Welke politicus was echter gekend als de vijfde Teletubbie ?

Vraag 10 - Muziek
Dit jaar nog zorgde deze vijfkoppige uit Seattle afkomstige muziekband voor hemelse a capellamomenten op Rock Werchter. Zelf beschrijven ze hun muziek als harmonische pop-barokmuziek.
Graag hun naam ?

