Vragenronde 3
Vraag 1 – Het Jaar 2010
Sinds 1995 wordt jaarlijks ‘De Gouden Uil’ uitgereikt voor het beste, oorspronkelijk Nederlandstalig,
literair werk.
Welke Nederlandse schrijver kreeg dit jaar voor zijn verhalenbundel ‘’s Nachts Komen De Vossen’ de
‘Gouden Uil Literatuurprijs’ ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
De geschiedenis van de stad gaat terug tot 2.000 vóór Christus. Ze werd veroverd door ‘Alexander De
Grote’ en na zijn dood ingepalmd door de moslims. Als oase op de zijderoute werd deze woestijnstad
steenrijk doordat ze reizende handelaars bescherming boodt tegen mogelijke overvallers. Pas rond 800
verliet het merendeel van de bevolking het gebied en trokken de achterblijvers zich terug binnen de
muren van de ‘Tempel van Bel’. Momenteel is deze ‘Stad van Duizend Zuilen’ de meest bezochte
bezienswaardigheid in Syrië.
Vroeger heette de stad ‘Tadmoer’, maar wat is de huidige naam van deze archeologische site ?

Vraag 3 – Geschiedenis
In de Romeinse mythologie is ze de ‘Godin van de Hoop’. Ze wordt ook ‘Ultima Dea’ genoemd, omdat ze
letterlijk de laatste hoop van de mensheid was. Haar belangrijkste tempel stond op het ‘Forum
Holitorium’ in Rome, en ze wordt vaak afgebeeld met bloemen en de ‘Hoorn des Overvloeds’ in de hand.
Haar naam graag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Eliomys quercinus’ is een 10 tot 17 cm lang knaagdier uit de familie van de slaapmuizen. Het diertje
heeft een kaneelbruine vacht, met witte tot geelwitte buikzijde, wangen, kin en pootjes. De lange,
slanke staart heeft aan het einde een ietwat afgeplatte zwarte pluim met witte punt. Het gezicht wordt
gekenmerkt door een dikke zwarte oogstreep tot onder beide oren. Op het menu staan voornamelijk
noten, vruchten, zaden, insecten en slakken, maar ook eieren en jonge vogeltjes blijken een niet te
versmaden lekkernij.
Het leefgebied beslaat een groot deel van West- en Midden-Europa, bij voorkeur licht glooiend gebied
aan de rand van een eiken- of naaldbos, waar ze schuurtjes, oude nestkastjes en autowrakken gebruiken
als nestplaats. De winterslaap brengen ze door in holle vermolmde bomen, muurholtes of grotten.
Naam van deze luidruchtige diertjes ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
We zijn op zoek naar een systeem voor recuperatief remmen, dat ontwikkeld werd voor zowel
personenwagens als Formule-1-racewagens. Het opzet is dat de remenergie, normaal omgezet in
warmte, wordt opgeslagen en gebruikt wordt als tijdelijk verhoogd vermogen. Vanaf dit jaar is dit
technisch vernuft niet meer aan de orde in de Formule 1. Het eventuele voordeel zou niet opwegen
tegen het extra gewicht en de hoge kostprijs.
Welke benaming kreeg dit technische hoogstandje ? De 4-letterige afkorting volstaat.

Vraag 6 – TV & Film
Hij is in de eerste 4 van de in totaal 7 films één van de hoofdpersonages en de slimste van alle agenten
in opleiding. Hij staat voor iedereen klaar en alle vrouwen vallen voor zijn onweerstaanbare charmes.
Toch zijn er twee personen, Harris en Mauser, die hem haten en op alle gebied proberen te
dwarsbomen. Deze haat is op zijn minst wederzijds, want met zijn respectloze humor neemt hij hen
meer dan eens te grazen. De producer wou eigenlijk Michael Keaton, Tom Hanks of Judge Reinhold voor
de rol, maar het werd Steve Guttenberg.
Naam van het personage ?

Vraag 7 – Sport
Deze 42-jarige Fin, met als bijnaam ‘Bosse’, maakte in 1989 achter het stuur van een Lancia Delta zijn
debuut in het WK Rally. Hij stapte voor een achttal jaren over naar Toyota, om via een aantal
interimoptredens bij Seat en Mitsubishi, in 1999 bij Peugeot terecht te komen. Met een Peugeot 206
WRC won hij, samen met zijn co-piloot Timo Rautiainen, in 2000 het WK en in 2002 het WK en de ‘Race
of Champions’. Zijn laatste grote triomf behaalde hij in 2006, door achter het stuur van een Ford Focus
voor zijn vaderland de ‘Nations Cup’ te winnen. Ondanks een 2de plaats in het WK-eindklassement van
2007, stopte hij in 2008 als prof.
Graag zijn naam ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
We zoeken een Andalusisch progressief dichter en toneelschrijver die leefde van 1898 tot 1936, en
behoorde tot de ‘Generatie van ‘27’. Als dichter werd hij geïnspireerd door volksverhalen en muziek uit
zijn eigen Zuid-Spaanse cultuur én die van de zigeuners. Zijn beroemdste werk heet dan ook
‘Romancero Gitano’. Uit deze bundel blijkt zijn steun aan de zwakkeren van de samenleving, wat hem
niet in dank werd afgenomen door de conservatieven in zijn land. Ook zijn openlijke homoseksualiteit
en liefde voor Salvador Dalí deden hem niet veel goeds. Hij werd uiteindelijk door de aanhangers van
Franco vermoord en werd hierdoor het beroemdste slachtoffer van de rechtse terreur.
In 2009 verscheen, onder de titel 'Verzamelde Gedichten', een complete Nederlandse vertaling van
zijn poëzie. Zijn naam graag ?

Vraag 9 – Varia
Het traditionele product komt uit de Italiaanse provincie Emilia-Romagna, met de steden Modena en
Reggio als voornaamste productiecentra. Aan de basis ligt de most (of sap) van in hoofdzaak witte
trebbianodruiven. Het hele rijpingsproces neemt zo’n 12 jaar in beslag, zodat er van het oorspronkelijke
volume nog maar weinig overblijft. Dit laat zich voelen in de prijs van het product, maar ook weer niet.
Met enkele druppeltjes parfumeer je immers een hele maaltijd zodat een flesje jarenlang meegaat. Het
product wordt ook industrieel vervaardigd en zelfs geïmiteerd, waardoor het betaalbaar wordt voor het
dagelijkse keukengebruik. Aan u de keuze als je marinades, vinaigrettes of koude sauzen wenst klaar te
maken, of gewoon je gerechten wenst te parfumeren.
Naam van deze stroperige, zoete smaakmaker ?

Vraag 10 – Muziek
Van welke singer-songwriter én producer hoort u zo dadelijk zijn enige grote hit ? Graag naam én
voornaam ?

