Vragenronde 1 - PUUR BELGISCH
Vraag 1 – Het Jaar 2010
Madonna zocht een grote, slanke blondine met een goed stel borsten, karakter én pit. En of deze
Vlaamse tv-presentatrice en model, met haar 1m77, 56 kg en 80C-cup aan deze beschrijving voldoet !
Ze wordt vijf jaar lang het lingeriegezicht voor de lijn 'Madonna Nude 1979' in Europa. Dit liet ze
tenminste zelf zo uitschijnen. Nu blijkt dat ‘The Queen of Pop’ niets met de lingerielijn te maken heeft
en dat het een collectie betreft van P&S Fashion, een groothandel in textiel. Het grote publiek kent haar
vooral van het door Frank Molnar opgerichte ‘Gunk TV’ en haar fotoshoot voor Playboy, eerder dit jaar.
Haar naam graag ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Deze, tijdens de Franse Revolutie, volledig verwoeste gemeente werd bij de gemeentelijke herindeling
van 1977 bij Namen gevoegd. Het centrum ligt 4 km ten zuiden van Namen, op de linkeroever van de
Maas, aan de drukke weg naar Dinant.
De plaats staat bekend voor zijn watersportfaciliteiten, ‘La Musée de la Fraise’, de ruïne van een 17de
eeuws karmelietessenklooster en het verblijf van Lodewijk XIV tijdens het ‘Beleg van Namen’.
Naam van deze Waalse gemeente, die tevens de grootste sequoia van België herbergt ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Begin jaren '30 ontstond er een katholieke studieclub rond het tijdschrift ‘Vingtième Siècle’. Léon
Degrelle bouwde de beweging uit tot een autoritaire club die fel gekant was tegen het communisme, en
sympathie had voor het Italiaanse fascisme. Vanuit deze beweging richtte hij een gelijknamige politieke
partij op, die een steeds groter wordende ideologie nastreefde. Onder leiding van Paul de Mont werd er
ook een Vlaamse afdeling van opgericht.
Onder welke korte, krachtige naam ging deze politieke beweging schuil ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Deze herder is genoemd naar een residentiële wijk in Hoeilaart. Zoals alle Belgische herders wordt hij
als bescherm- en gezinshond gebruikt. Het is een leergierige, attente hond die zeer aan zijn baasje
gehecht is. De omgang met andere huisdieren geeft veelal geen problemen, maar tegenover vreemde
mensen is hij vaak nogal terughoudend. Men kan dit ras beter niet te veel kammen of borstelen,
aangezien dit de dikke ondervacht zou kunnen beschadigen.
Naam van deze herder, met een schofthoogte van ongeveer 60 cm ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Deze 67-jarige Brusselaar is een gekend onderzoeker en professor in de menselijke genetica. Hij
studeerde af aan de KU Leuven en deed genetisch onderzoekswerk voor Stanford University.
Hij ontdekte via DNA-onderzoek dat het goed bewaarde, zogezegde hart van ‘Lodewijk XVII’,
daadwerkelijk de kind-koning toebehoorde, en hij kreeg onlangs de opdracht te achterhalen of het in
Parijs begraven stoffelijk overschot van Napoleon Bonaparte wel degelijk dat van Napoleon is.
Naam van deze met onderscheidingen overladen professor-geneticus ?

Vraag 6 – TV & Film
We kennen deze oud-student van het RITS vooral als Vlaams filmregisseur en scenarist van o.a. ‘Het
Eiland’, ‘In De Gloria’ en ‘Vaneigens’. Eerder deed hij, ook voor het productiehuis Woestijnvis, de regie
van ‘Alles Kan Beter’. In 2005 eindigde hij op een bescheiden 493ste plaats in de Vlaamse versie van ‘De
Grootste Belg’ en hij was reeds enkele malen te zien als één van de drie bekende Vlamingen in het
quizprogramma ‘De Pappenheimers’.
Zijn naam graag ?

Vraag 7 – Sport
We zoeken een roeier die uitkomt in de skiff en momenteel roeit voor de Koninklijke Roeivereniging
Brugge. Hij behaalde in 1999 een bronzen medaille op het WK voor Junioren, in 2002 samen met
Christophe Raes een 6de plek in de dubbel-2 op het WK onder 23 jaar, en in 2004 in Athene eveneens
een 6de plaats. Op de Olympische Spelen in Peking eindigde hij op een mooie 4de plaats.
Naam van deze 29-jarige Brugse krachtpatser ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Henri Van Herwegen is één van de voornaamste Belgische beeldhouwers uit de 2de helft van de 20ste
eeuw. Zijn pseudoniem zou een samentrekking zijn van een ex-nummer 1 vliegtuigmaatschappij van de
Verenigde Staten. Het feit dat veel assemblages van zijn hand vooral met vliegen te maken hebben, is
hier dus niet vreemd aan.
Onder welke naam kennen we deze excentrieke kunstenaar beter ? Als tip geven we nog mee dat hij
in 2003 huwde met de 34 jaar jongere Eveline Hoorens, eigenares van koffiebranderij ‘Hoorens’.

Vraag 9 – Varia
In 2008 lanceerde Vlaams Minister van Toerisme, Geert Bourgeois, in het kader van het project
‘Vlaanderen Lekker Land’, een initiatief om horeca en toerisme beter op elkaar af te stemmen en de
typisch Vlaamse gastvrijheid en tafeltraditie zowel in binnen- als buitenland te promoten. Naar
aanleiding van dit initiatief en onder de noemer ‘Zorgeloos Genieten’ brouwt de Itegemse
microbrouwerij ‘Achilles’ sindsdien deze artisanale, blonde tripel (8°) van hoge gisting. Men zou de
smaak kunnen omschrijven als zoetig, met een enigszins bittere nasmaak.
Over welke tripel en ideale dorstlesser gaat het hier ?

Vraag 10 – Muziek
Geen groep, die tijdens de laatste editie van ‘Humo’s Rock Rally’ meer progressie maakte, dan deze
Hasseltse rockgroep.
Hun naam graag ?

