Vragenronde 2
Vraag 1 – Het Jaar 2010
Een internationale groep investeerders wil het eerste ‘christelijke pretpark' van Europa bouwen. Dit
religieuze Disneyland zal neergepoot worden in de gemeente Capdepera en zal 10 miljoen euro kosten.
Op een oppervlakte van 7 hectare komen attracties zoals ‘De Klaagmuur’, ‘De Verrijzenis van Jezus’ en
‘Het Laatste Avondmaal’. De investeerders willen zich daarmee afzetten tegen het volgens hen
verderfelijke buureiland.
Op welk Europees eiland is men van plan dit christelijke pretpark te bouwen ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
In Death Valley, Californië, nabij Furnace Creek, bevindt zich op 85,5 meter onder de zeespiegel het
laagste punt van Noord-Amerika. Het is een kleine poel, ontstaan uit een bron vlak naast de weg. Het
laagste punt van het bekken is niet de poel zelf, maar ligt enkele mijlen verderop westwaarts. De naam
refereert naar het grote zoutgehalte waardoor het water in de poel alles behalve drinkbaar is.
Over welk bekken gaat het hier ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Men vermoedt dat deze ‘Wynfreth’ in 672, nabij het Zuid-Engelse Exeter werd geboren, en in 754, nabij
het Friese Dokkum werd vermoord. Hij was naast bisschop één van de belangrijkste missionarissen en
kerkhervormers van het Frankische Rijk. Hij werd dan ook zonder al teveel schroom de ‘Apostel der
Duitsers’ genoemd. Als architect van het christelijke West-Europa had hij tevens een groot aandeel in
de West-Europese groei naar culturele eenheid. Hij was in zijn geboortestreek hoofd van de
kloosterschool en maakte daar naam als leraar, exegeet, historicus, grammaticus en literator. De eerste,
in het Engels vertaalde, Latijnse grammatica was dan ook van zijn hand.
Onder welke naam kennen wij deze heilig verklaarde martelaar beter ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Deze kruising tussen een grapefruit, sinaasappel en tangarine wordt tot 16 cm groot en heeft een
bobbelige, geelgroene tot geelbruine schil, die tamelijk los zit en makkelijk af te pellen is. Het oranjegele
vruchtvlees is onderverdeeld in gemakkelijk van elkaar los te maken segmenten, bevat weinig pitten, is
zeer sappig en doorgaans zoet van smaak. U kunt de vrucht pellen en vers eten, of doorsnijden en
uitlepelen.
Welke, oorspronkelijk in Jamaica gekweekte, vrucht is dit ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Het gezochte woord staat synoniem voor holle gietvorm of matrijs. Hoe en waarvan de gietvorm is
gemaakt, hangt af van het eindproduct. Dit kan van kunststof, metaal, keramiek of glas zijn. De
materialen worden in vloeibare, eventueel verhitte, toestand in de matrijs gespoten of gegoten om
daarna, na afkoeling, als eindproduct uit de matrijs verwijderd te worden.
Graag de andere, simpelere, maar vooral kortere naam voor zo’n matrijs of holle gietvorm ?

Vraag 6 – TV & Film
We zoeken een 57-jarig acteur, filmproducent en -regisseur uit Illinois. Voordat hij op het witte doek
verscheen, was hij lange tijd te zien in het theater. Zo werd hij medeoprichter van de ‘Steppenwolf
Theater Company’ in Chicago. Zijn eerste filmrol was die van fotograaf in ‘The Killing Fields’. Kort
daarna kreeg hij zijn eerste oscarnominatie voor beste mannelijke bijrol in ‘Places In The Heart’. Andere
films waarin hij te zien was: ‘Dangerous Liaisons’, ‘Con Air’, ‘The Man In The Iron Mask’, ‘Adaptation’,
‘Ripley’s Game’, ‘The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy’, ‘Beowulf’, ‘Burn After Reading’, ‘The Great Buck
Howard’, …, enzovoort.
Naam van deze vloeiend Frans-sprekende acteur, met Europese roots ?

Vraag 7 – Sport
Deze 35-jarige Gentenaar combineert een halftijdse job als medisch fysicus met een voltijdse passie als
gewichtheffer. In 2009 werd hij Europees kampioen in de categorie tot 56 kg en op de Olympische
Spelen van 2008 eindigde hij op een mooie 13de plaats. Begin dit jaar behaalde hij brons op het EK in
Minsk en een aantal weken geleden een 13de plaats op het WK in Antalya.
Hij is in de klasses -56 en -62 kg Belgisch recordhouder in het duwen en het trekken. Zijn naam graag ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Bijna 20 romans, vaak bestsellers, maar ook korte verhalen, essays en toneelstukken behoren tot zijn
oeuvre. Kenmerkend is zijn bedrieglijk eenvoudige schrijfstijl, boordevol zwarte humor en satire. Hij
schreef vaak onder het pseudoniem ‘Kilgore Trout’, dat hij ook als personage in zijn romans liet
optreden en vertellen. Ook de eenvoudige, vaak graffiti-achtige tekeningen in zijn boeken kwamen van
zijn hand. Zijn bekendste boek, ‘Slaughterhouse-Five’, gaat over het bombardement op Dresden, dat hij
zélf als krijgsgevangene meemaakte.
Naam van deze in 2007, op 85-jarige leeftijd, te New York overleden schrijver-schilder ?

Vraag 9 – Varia
Het is een spel, meestal met speelkaarten en voor één persoon. De speler schudt de kaarten en verlegt
ze volgens bepaalde regels totdat de gewenste eindpositie ontstaat. Soms lukt dat, soms niet. Sommige
spelletjes zijn op puur geluk, bij andere zijn kunde en handigheid, soms ook geheugen, nodig om het spel
tot een goed einde te brengen. Het gaat hier uiteraard over ‘patience’ of ‘solitaire’.
Maar, hoe wordt deze kaartspelvariant in de volksmond genoemd ?

Vraag 10 – Muziek
Deze in 1989 opgerichte Californische hardrockband is vooral gekend door het album ‘America's Least
Wanted’, waarvan u zo dadelijk een nummer hoort. Toen platenmaatschappij ‘Mercury’ de band in
1997 aan de kant schoof, hielden ze het voor bekeken.
Naam van de band ?

