Ronde 6
Vraag 1 – Actualiteit
Hij verwierf vooral bekendheid door zijn topfunctie bij Recticel. In 2000 werd hij verkozen tot Manager
van het Jaar. Twee jaar later werd hij benoemd tot voorzitter van de werkgeversorganisatie VBO. In
september van dit jaar kwam hij echter in opspraak wegens vermeend misbruik van voorkennis in het
Fortis-dossier en spendeerde hij een week in de cel.
Wie is deze topman ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Dit gebied ter grootte van ca. 800.000 km² ligt in het noordoosten van China en het zuidoosten van
Rusland. In het westen grenst het gebied aan Mongolië, in het noorden aan Siberië en in het oosten aan
Noord-Korea. De regio is rijk aan steenkool en begin 20ste eeuw hebben de grootmachten Rusland en
Japan hier hevige strijd om geleverd.
Welke regio zoeken we hier ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Idi Amin Dada was soms wat gaga. Hij wedijverde met Bokassa om de grootste heerser van Afrika te
zijn, wierp tegenstanders massaal voor de krokodillen en er werd zelfs gefluisterd dat hij zich soms tot
kannibalisme liet verleiden. De oud-bokser had duidelijk iets te veel slagen geïncasseerd, want hij liet
zich ook uitroepen tot koning van een Europees land.
Welk land ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
“Lepidium sativum” is een plant uit de kruisbloemenfamilie, afkomstig uit Noord-Afrika, en wordt tot 40
cm hoog. De smaak varieert van pittig tot scherp en er bestaat een fijne en een grove soort.
Het wordt in bakjes verkocht en wordt gegeten als het plantje een paar dagen oud is. Het wordt
voornamelijk rauw gebruikt in salades en als garnering van broodjes en koude voorgerechten.
Het kan in de buitenlucht worden gekweekt, maar onder glas worden betere resultaten bereikt,
aangezien de plantjes snel moeten groeien. Veel heeft de plant niet nodig om te groeien, een vochtige
bodem is de einge vereiste.
Graag de Nederlandse naam van dit in de keuken veel gebruikte plantje ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
We zoeken het onderdeel van een fiets waarmee de fietsketting van het ene tandwiel naar het andere
tandwiel kan worden gebracht. Met behulp van een versteller kan deze worden bediend. Shimano,
Campagnolo en SRAM zijn de meest gebruikte merken.
Wat is de naam voor dit fietsonderdeel ? U ziet er een afbeelding van op uw fotoblad.

Vraag 6 – TV & Film
Martin Scorsese is een bekroond Amerikaans regisseur, producer, acteur en filmhistoricus, bekend om
tientallen films waaronder “Casino”, “The Aviator”, “Gangs of New York” en “Goodfellas”. In zijn erg
langdurige carrière zijn er twee acteurs die hij steeds naar voor schuift in zijn films, waarvan eentje met
het recordaantal van 9 films.
Geef de naam van deze al even legendarische acteur ?

Vraag 7 – Sport
Elke sportliefhebber kent ongetwijfeld Yelena Isinbayeva. Deze Russische atlete, die al op 26-jarige
leeftijd wordt beschouwd als de beste vrouwelijke polsstokhoogspringer ooit, is negenvoudig
kampioene op de grote internationale toernooien en veroverde ook nog eens vier internationale
jeugdtitels. Ze werd door de IAAF reeds driemaal verkozen tot Wereld Atlete van het jaar en werd
tweemaal Europees Atlete van het jaar. Daarnaast werd ze ook nog eens tweemaal verkozen tot Wereld
Sportvrouw van het jaar.
Met zo’n palmares bestond er geen twijfel over wie er dit jaar op het WK in Berlijn met de gouden
medaille aan de haal zou gaan. Tot ieders verrassing sprong ze niet één keer goed en werd ze elfde en
laatste.
Het goud ging naar een Poolse atlete die over 4m75 sprong. Graag haar naam ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Hij schoot in haar been en in de lach. Daarop gaf zij hem een hand en de bons. Dus pakte hij een
broodje en de biezen.
Deze stijlfiguur is genoemd naar een Syrische stad. De naam van deze stad betekent ‘verbinding’ of
‘juk’. De stijlfiguur is meer een stijlfout, waarbij een werkwoord of bijvoeglijk naamwoord wordt
verbonden met twee andere woorden, maar eigenlijk slechts op één van beide terugslaat. Zo zit u nu
misschien om geld verlegen en met de handen in het haar ?
Want wij vragen u de naam van deze stijlfiguur ?

Vraag 9 – Varia
Jean-Luc Dehaene in een ton en Dina Tersago op een bed van rozenblaadjes. Dit zijn 2 van de 3 BV’s die
zich in 2008 lieten overhalen om aan de merkcampagne van Oxfam Fairtrade deel te nemen.
Wie was de derde BV ? Zij liet zich in wit badpak in een koelkast fotograferen.

Vraag 10 - Muziek
Deze 5 vriendinnen vonden het wel een leuk idee om als meidengroep mee te doen met een
talentenjacht op school, en noemden zich “The Casinyets”, wat stond voor “Can’t Sing Yet”.
Na deze competitie heeft één van hun leraars een auditie bij Motown kunnen strikken, waarna ze voor
het leven verbonden waren met de Motown-familie. Ze waren het grote voorbeeld voor
meidengroepen zoals “The Supremes” en in 2004 werden ze dan ook geïntroduceerd in de “Vocal Group
Hall Of Fame”.
Onder welke groepsnaam vergaarden deze funky meiden internationale roem ? U hoort één van hun
grootste hits.

