Ronde 8
Vraag 1 – Actualiteit
In Frankrijk is onlangs een politieke rel ontstaan rond de autobiografie van de huidige Minister van
Cultuur. In het boek spreekt hij van zijn 'slechte gewoonte om jongens te betalen' in Thailand.
De minister ontkent met kracht dat hij pedofiel is en beweert dat hij de term 'jongens' ruim opvat.
Hij is de neef van een ex-president van Frankrijk, die dezelfde f amilienaam draagt. Graag zijn naam ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
We zoeken een in westelijk Venezuela gelegen meer. Met zijn 13.500 km² is dit het grootste meer van
Zuid-Amerika. De Río Catatumbo en de Río Escalante monden hierin uit en een nauwe doorgang, de
Bahia de Tablazo, zorgt via de Golf van Venezuela voor de verbinding met de Caraïbische Zee. Dit
fenomeen zorgt voor het deels zoute en deels zoete karakter van het meer.
Het meer is genoemd naar de havenstad waaraan het gelegen is, de 2de grootste stad van Venezuela.
Over welk meer hebben we het hier ?

Vraag 3 – Geschiedenis
20 oktober 1827 betekende de beslissende wending in de Griekse vrijheidsstrijd tegen de Ottomaanse
sultan. De sultan erkende het onafhankelijke Griekenland niet, terwijl andere landen zoals Frankrijk,
Rusland en Groot-Brittannië al officiële betrekkingen met Griekenland voerde. Daarom besloten ze hun
krachten te bundelen en dat betekende het einde van de Ottomaanse supprematie. De slag staat
gekend als de laatste die met houten schepen beslecht werd en als het onafwendbare punt voor de
onafhankelijkheid van Griekenland.
Naam van de slag graag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De “Yucca brevifolia” is een plant uit de Agave-familie. De plant komt voor in het zuidwesten van
Noord-Amerika, meerbepaald in de staten Californië, Arizona, Utah en Nevada, zich beperkend tot de
Mojave-woestijn op een hoogte van 400 tot 1.800 meter.
De bladeren zijn donkergroen, bajonetvormig, 15 tot 35 cm lang en 7 tot 15 mm breed. De bloemen
bloeien in trossen, van februari tot en met april. Elke bloem apart is tussen 4 en 7 cm groot met 6
crème-kleurige tot groenachtige kroonbladeren. De vruchten zijn groen-bruin, elliptisch, en bevatten
vele platte zaden.
Doordat de plant zich gedraagt als een boom wordt hij wel eens yucca-palm of yucca-boom genoemd.
Er is echter ook een Engelse benaming voor deze plant. Een Nationaal Park en het vijde studio-album
van U2 werden er naar genoemd.

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Het “BIOS” is een bibliotheek met een set basisinstructies voor de communicatie tussen het
besturingssysteem en de hardware van een PC. Tijdens het opstarten, wanneer het besturingssysteem
nog niet geladen is, is dit ook de enige software die beschikbaar is.
Maar waarvoor staat de afkorting “BIOS” ?

Vraag 6 – TV & Film
Ian Fleming is bij ieder van ons bekend als de schrijver van de James Bond-verhalen. Zijn
hoofdpersonage is gebaseerd op Salomon, Georgi, Sigmund en Sidney Rosenblum. Allemaal één en
dezelfde man, die wordt aanzien als de eerste echte superspion. Hij stelde zijn expertise ter beschikking
van vier verschillende naties, waaronder het Britse Rijk. Ondanks de vele naamsveranderingen is er
echter één naam blijven hangen.
Wat is de Engelse en tevens bekendste naam van deze superspion van Joods-Russische afkomst, die
ook wel “The Ace Of Spies” wordt genoemd ?

Vraag 7 – Sport
Op 4 oktober werd in Italië de laatste MX1-Cross van het seizoen gereden, de Cross der Naties. Het WK
werd door de Italiaan Antonio Cairoli gewonnen, op korte voet gevolgd door de Duitser Max Nagl. Een
landgenoot eindigde als derde in de algemene WK-stand.
Wie is deze landgenoot, die het seizoen afsloot met 2 MX1-overwinningen op zijn palmares,
meerbepaald die van Tsjechië en Brazilië ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Een erg korte vraag deze keer:
In welke roman van Dostojewski speelt Raskolnikov de hoofdrol ?

Vraag 9 – Varia
Dit techno & dance-festival werd in 1998 opgericht, en vond toen plaats in de Antwerpse
Kammenstraat. De bedoeling was om de hippere kledingwinkels in die straat te promoten.
Het festival werd groter en bekender en moest noodgedwongen verhuizen naar ’t Eilandje, waar het van
2005 tot en met 2008 plaatsvond.
Graag de naam van dit festival dat dit jaar voor ’t eerst doorging aan de nieuwe woonwijk “NieuwZuid” ?

Vraag 10 - Muziek
Het zal afgelopen jaar niemand ontgaan zijn: het succes van Stefani Joanne Angelina Germanotta. Deze
excentrieke zangeres schrijft haar eigen teksten, maakt haar eigen muziek en ontwerpt haar eigen
videoclips. Ze werd in 2008 zelfs genomineerd voor een Grammy Award, en dit voor het liedje waarvan
u zo dadelijk een fragment gaat horen.
We vragen u haar artiestennaam ?

