Vragenronde 4
Vraag 1 – Het Jaar 2010
Een zeer korte vraag.
Welke stad is dit jaar ‘Cultuurstad van Vlaanderen’ ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
In het grensgebied tussen Duitsland, Polen en Tsjechië bevindt zich een bergketen. De bergen strekken
zich over 330 kilometer uit tussen de Elbe in het westen en de Moravische Poort in het oosten, en zijn in
een reeks deelgebergten onderverdeeld. Zo bevindt de hoogste top, de Sneeuwkop, zich in het
Reuzengebergte, op de Pools-Tsjechische grens.
Als tip geven we jullie nog mee dat tussen 1918 en 1945 de bergketen zijn naam leende aan een
Duitse minderheidsgroep in Tsjecho-Slowakije !

Vraag 3 – Geschiedenis
Deze Belgische politicus, die leefde van 1837 tot 1922, was als advocaat verbonden aan de balie van
Brussel, waar hij aan het ‘Hof van Cassatie’ stafhouder van de ‘Orde van Advocaten’ was. Hij behoorde
tot de Katholieke Partij en richtte als reactie op het toenemende liberaal antiklerikalisme het ‘Verbond
van Katholieke Kringen’ op. Als lid van de ‘Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers’ kwam hij in
Aalst in aanvaring met priester Daens, en verweerde hij zich sterk tegen het opkomende sociale
staatsinterventionisme van de christendemocraten. Qua politieke mandaten onthouden we vooral zijn
aanstellingen als ‘Belgisch Minister van Justitie’ in 1884 en ‘Belgisch Minister van Staat’ in 1891.
Zijn naam graag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Eubalaena glacialis’ is een walvissoort die vooral roeipootkreeften en zoöplankton op het menu
heeft staan, en voorkomt in de subpolaire en gematigde streken van de Noord-Atlantische Oceaan. Het
is een voornamelijk zwarte walvis waarbij het hoofd ongeveer 1/4 van het lichaam inneemt. Mannetjes
worden tussen 15 en 17 meter lang, vrouwtjes tussen 15 en 19 meter. De grote kop vertoont gele,
oranje of roze vlekken, krioelend van de zeepokken. Ze hebben brede spatelvormige buikvinnen en een
brede staartvin met een diepe centrale inkeping, scherpe punten en een gladde, holle achterrand. Twee
verwante soorten, namelijk de ‘Eubalaena japonica’ en de ‘Eubalaena australis’, leven respectievelijk in
de Stille Oceaan en op het zuidelijk halfrond.
Naam van deze kolos ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Arthur Agatston heeft de laatste jaren een enorme internationale bekendheid verworven. Hij woont en
werkt aan de modieuze zuidkust van Amerika en het succes van zijn dieet begint dan ook onder de
wuivende palmen van Miami. Als cardioloog was het hem niet zozeer te doen om de slanke lijn van zijn
patiënten, maar om de gezondheid van hun hart en bloedvaten. Omdat hij maar geen geschikt dieet
kon vinden, besloot hij samen met diëtiste Marie Almon een eigen dieet te ontwikkelen. Patiënten
vielen af, bleven dunner en hun cholesterolspiegel ging naar beneden. Wat hij toen nog niet wist, was
dat de jetset van Miami in ‘no time’ zijn ideeën oppikte. We denken o.a. aan Jennifer Aniston, Drew
Barrymore en Kim Cattrall.
Welk dieet bedacht deze Dr. Agatston ?

Vraag 6 – TV & Film
Het is een meermaals bekroonde TV-serie, geregisseerd door Frank Van Passel, over de teloorgang van
een fictief Vlaams polderdorp. Het verhaal begint op de begrafenis van Louis, vader van TV-presentator
Brecht Bosmans. Brecht ontdekt een briefje waarin zijn vader hem verzoekt ene ‘Jos Teugels’ op zijn
begrafenis uit te nodigen. Samen met enkele kennissen rakelt Brecht wat dorpsverhalen op en zo komt
‘Pietje De Leugenaar’ ter sprake, een geheimzinnige dorpsfiguur die in magisch contact stond met de
natuur. Stilaan ontrafelt zich het kluwen rond de mysterieuze ‘Jos Teugels’.
Over welke BRTN-reeks uit 1997, met Dirk Roofthooft in de hoofdrol, gaat het hier ?

Vraag 7 – Sport
We zoeken een voormalig voetballer, in 1975 geboren te Sint-Joost-Ten-Noode. Deze 1m82 grote spits
begon bij de jeugd van Anderlecht en maakte in 1995 zijn debuut in de Belgische Eerste Klasse. Een jaar
later verhuisde hij naar AA Gent, waar hij het na één seizoen voor bekeken hield, en voor Club Brugge
koos. In 1999 ging hij naar het Franse Troyes, dat hem in het seizoen 2001-2002 een half seizoen
uitleende aan het Griekse Aris Saloniki. Via Grenoble uit de Franse ‘Ligue 2’ kwam hij in 2003 terecht bij
Cercle Brugge. Een jaar later opnieuw naar AA Gent en weer een jaartje later naar RAA Louviéroise. In
2007 stopte hij met voetballen en werd hij commentator bij de franstalige Belgacom TV. In ‘La Dernière
Heure’ heeft deze 2-voudige international dan weer een wekelijkse sportrubriek.
Naam én voornaam van dit ooit talentvolle woelwater met Marokkaanse roots ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
De term komt van het Griekse woord voor ‘zintuiglijke ervaring’ of ‘gevoel’. In het algemeen verwijst de
term naar het filosofische in de kunst of de schoonheid. Alhoewel het vakgebied niet nieuw is (we
denken dan vooral aan Plato), gebruikte Alexander Gottlieb Baumgarten de term voor het eerst. Sinds
Immanuel Kant kwam het woord meer en meer synoniem te staan voor ‘kunstfilosofie’.
Voor de schoolgaande jeugd is dit een makkie, maar weten jullie welk woord we zoeken ?

Vraag 9 – Varia
Iemand in een bepaald land maakt geld over en noemt een specifiek filiaal en persoon, waarna deze
laatste op vertoon van een paspoort of ander identificatiebewijs bijna onmiddellijk het geld contant kan
afhalen. Een bepaald percentage van het overgemaakte bedrag dient als vergoeding voor de transactie.
Als u het mij vraagt, niet meteen de meest betrouwbare manier om geld te verhandelen.
Welk Amerikaans bedrijf uit de financiële dienstverlenings- en communicatiesector heeft van
internationale geldtransfers zijn ‘core business’ gemaakt ?

Vraag 10 – Muziek
Naam van deze rapper/producer, die bekend staat om zijn politieke visies en confronterende
uitspraken ?

