Ronde 7
Vraag 1 – Actualiteit
Eind september riep de Unesco in totaal 76 tradities uit 27 landen uit tot “Immaterieel Cultureel
Werelderfgoed”. Zo werd de Argentijnse tango en de Chinese hout- en papiersnijkunst mee in de lijst
opgenomen. Het voorstel van de Franse president Sarkozy om de Franse gastronomie op te nemen in
de lijst, haalde het niet.
Welke Vlaamse traditie, die elk jaar met Hemelvaartsdag plaatsvindt, haalde het wel ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
In tegenstelling tot wat vele mensen denken is Kaap Finisterre niet het meest westelijke punt van het
Europese vasteland, maar van continentaal Spanje. Voor het meest westelijke punt van het vasteland
moet je het iets zuidelijker gaan zoeken, meerbepaald in Portugal. De kaap die we zoeken maakt deel
uit van de bergketen Sintra en ligt ten westen van Lissabon.
Graag de naam van deze kaap ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Deze stad in Oekraïne is vooral bekend door de conferentie die er in februari 1945 plaatsvond. Aan deze
conferentie namen de leiders van de drie grote geallieerde mogendheden deel: Roosevelt voor de
Verenigde Staten, Churchill voor het Verenigd Koninkrijk en Stalin voor de Sovjet-Unie. Als u de naam
weet van deze conferentie, weet je meteen het antwoord op de vraag.
Welke stad in Oekraïne zoeken we ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De “Symphalangus” of “Hylobates syndactylus” behoort tot de familie van de mensapen.
Uiterlijk is het een beetje een buitenbeentje want hij is groter en minder lenig dan de andere soorten
van de familie. Dat neemt niet weg dat ze zich toch vooral slingerend van tak tot tak voortbewegen.
Het voedsel bestaat uit fruit en bladeren, en ze leven in familiegroepen van man, vrouw en kinderen.
Iets wat zeer uitzonderlijk is, aangezien de meeste apen niet monogaam zijn.
Ze produceren door het opblazen van een keelzak het meest harde geluid van alle apensoorten, waarbij
het mannetje zingt, en het vrouwtje blaft.
Als jullie het Maleise woord voor “het dier” kennen, kunnen jullie ons zonder problemen zeggen over
welke ondersoort van de gibbon het hier gaat ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Welke wiskundige discipline komt van het Arabische woord ‘Al-Djabr’ dat verbinding of vervollediging
betekent ?
De getallen worden er algemeen voorgesteld door letters en via formules wordt er met deze letters
gerekend.

Vraag 6 – TV & Film
Quentin Tarantino staat er voor bekend om niet meteen een topcast te kiezen voor zijn films. In zijn
meest recente film “Inglorious Basterds” heeft hij weer een voor het publiek onbekende acteur
verheven tot het sterrendom met een superrol.
Hoe heet de Oostenrijkse acteur die de rol van Colonel Hans Lada, ook bekend als “The Jewhunter”,
voor zijn rekening neemt ?

Vraag 7 – Sport
We zijn op zoek naar een Antwerpse 29-jarige triatlete. Haar gouden palmares:
in 2007 de Knokke Zwemloop, de 1/3 Triatlon van Aarschot en de Ploegentriatlon;
in 2008 de Triatlon op Ibiza;
in 2009 de Triatlon van Brasschaat en de Ironman van Antwerpen
Ze behoort tot het Eliteteam van de Antwerpse triatlon- en duatlonclub en werkt beroepsmatig als
leerkracht LO. Ze debuteerde als prof op de Ironman van Zürich in 2007, waar ze 6de werd.
Ze wordt getraind door Bart Decru en Jan Obbers en steevast bijgestaan door haar man, triatleet Philip
Segers. Haar zwakste onderdeel is zonder twijfel het zwemmen, wat haar in 2007 de titel van Belgisch
Kampioen kostte.
In 2007 was ze op het Sportgala één van de genomineerden in de categorie “Sportvrouw van het Jaar”,
maar het was Tia Hellebaut die oververdiend met de Trofee aan de haal ging.
De naam van deze triatlete ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Stieg Larsson staat al maandenlang zeer hoog in de top 10 van de boekenverkoop. Deze Zweedse
schrijver staat bovendien met 3 boeken in die top 10, de drie enige boeken die hij geschreven heeft voor
hij stierf in 2004. Wij noemen er u twee: “De vrouw die met vuur speelde” en “Gerechtigheid”.
We vragen u de ontbrekende titel van zijn Millennium-reeks, het was zijn eerste boek ?

Vraag 9 – Varia
Het is een gerecht, oorspronkelijk uit de Franse keuken, dat bestaat uit kleine stukjes vlees of groente,
samengehouden door een goed gebonden min of meer gekruide saus.
Het komt er gewoon op neer een saus te bereiden van een roux met bouillon, of een béchamelsaus en
deze eventueel te verfijnen met room of wijn. Het vlees of de groente (vooraf gaar gestoofd of gekookt)
onder de saus roeren en zachtjes opnieuw verwarmen.
Het gerecht kan gebruikt worden als vulling in bijvoorbeeld pasteitjes of als hoofdbestanddeel bij
aardappels en groenten.
Graag de naam van dit gerecht ?

Vraag 10 - Muziek
Deze Amerikaanse singer-songwriter van amper 24 lentes jong, werd via haar MySpace-profiel ontdekt,
waar ze 4 maanden ongekend succes had voor ze eindelijk tekende bij een platenmaatschappij. Op 17
juli 2007 bracht ze haar debuutalbum “Coco” uit, dat meteen een schot in de roos was.
We vragen naam en voornaam van deze artieste ?

