Vragenronde 5 - CLUB MÉDITERRANÉE
Vraag 1 – Het Jaar 2010
Welk Europees land is momenteel samen met IJsland, Turkije en Macedonië kandidaat om toe te
treden tot de Europese Unie ? Toetreding is voorzien tegen 2012.

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Deze lagune, gelegen tussen het eiland Comino, het kleinere onbewoonde eiland Cominotto en enkele
andere Maltese rotseilandjes, is erg ondiep. Bij zonneschijn wordt het licht van de zon door de witte
zandlaag op de bodem weerkaatst, waardoor het heldere water een turquoise kleur krijgt. Velen
vergelijken de kleur van het water met dat van een zwembad, vanwaar ook de naam.
Over welke populaire toeristische dagbestemming hebben we het hier ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Het was een slag tijdens de Eerste Wereldoorlog, die duurde van maart 1915 tot januari 1916.
Aangezien de loopgravenoorlog in het westen op niets leek uit te draaien, kwam de Britse Oorlogsraad
met het idee in Turkije een 3de front te openen. Ook Rusland was door de ‘Slag bij Tannenberg’ immers
zodanig verzwakt dat het voorlopig geen vuist meer kon maken. Men wou er bovendien voor zorgen dat
Duitsland zijn krachten moest verdelen, waardoor de geallieerden zich aan het westelijk front konden
doorzetten. Het liep echter uit op een catastrofe voor de geallieerden.
Het wordt ook wel de ‘Dardanellencampagne’ genoemd, maar wat is de officiële naam van deze slag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Cynara scolymus’ is een plant uit de composietenfamilie. Deze van oorsprong Noord-Afrikaanse
plant wordt vanwege de paarsachtige bloemen ten onrechte tot de distels gerekend. Het betreft
immers een totaal ander geslacht. Opmerkelijk zijn de prikkelbare meeldraden die bij aanraking
samentrekken en vanuit de helmknoppen wit stuifmeel vrijgeven. Het zijn de vlezige, puntige
schutbladeren van de ‘gesloten’ bloemknoppen die als groente gegeten worden en die wij meestal op
onze ‘Pizza Quattro Stagioni’ terugvinden.
Naam van deze plant ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Deze Italiaanse wis- en natuurkundige zag in 1608 het levenslicht. Hij interesseerde zich sterk voor het
Copernicaanse wereldbeeld, maar onder druk van de Inquisitie achtte hij het wijzer zich op de veel
veiligere wiskunde te focussen. Zo publiceerde hij zijn ‘Opera Geometrica’ en ‘De Motu Gravium’. Hij
werd Galilei’s assistent en opvolger, en werd zelfs hofwiskundige van ‘Ferdinand van Toscane’. Het
bekendst is hij van de naar hem vernoemde wet, én als uitvinder van de barometer en het vacuüm.
Hij stierf op 39-jarige leeftijd te Firenze en een inmiddels verouderde, maar nog veel gebruikte
eenheid van druk, is naar hem vernoemd. Zijn naam graag ?

Vraag 6 – TV & Film
Deze intussen 59-jarige Spaanse filmregisseur begon zijn carrière in de jaren van de ‘Movida Madrileña’,
een Madrileense socio-culturele beweging die na de dood van Franco ontstond en jonge kunstenaars de
mogelijkheid bood zich provocerend en shockerend te uiten. In zijn films komen nog steeds thema's als
prostitutie, homoseksualiteit, druggebruik, travestie, transseksualiteit en wantoestanden in de
katholieke kerk aan de orde. Hij heeft een sterke voorkeur voor bepaalde actrices, die in veel van zijn
films terugkeren. We denken dan vooral aan Marisa Paredes, Cecilia Roth en Penélope Cruz.
Enkele van zijn films: ‘Todo Sobre Mi Madre’, ‘Hable Con Ella’, ‘La Mala Educación’, ‘Volver’ en ‘Los
Abrazos Rotos’. Naam van deze regisseur ?

Vraag 7 – Sport
We zoeken een 30-jarige Milanese tennisspeelster, die reeds 12 jaar meedraait in het profcircuit. Ze
stond in totaal 10 keer in een finale en won 7 titels in het dubbelspel. Haar hoogste plaats op de WTAranking is de 6de, die ze op 7 juni 2010 bereikte. Dit dankzij haar Roland Garros-overwinning op 5 juni
laatstleden. Tot nu toe trouwens haar enige Grand Slam-overwinning.
Over welke tennisspeelster gaat het hier ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Als één van de belangrijkste literaire prijzen, wordt het in de Spaanstalige wereld wel eens vergeleken
met de ‘Nobelprijs voor Literatuur’. Sinds 1974 wordt de prijs jaarlijks, meerbepaald op 23 april,
toegekend aan de Spaanstalige schrijver, die met zijn oeuvre een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan
het Spaanse cultuurgoed. Aangezien het om een geldbedrag van ruim 90.000 € gaat, mag je ervan op
aan dat het de schrijvers niet alleen om de eer en het prestige te doen is.
De prijs is genoemd naar de schrijver van de klassieke roman over een oude edelman die denkt een
ridder te zijn. Over welke literatuurprijs, dit jaar gewonnen door José Emilio Pacheco, gaat het hier ?

Vraag 9 – Varia
We zoeken een Italiaans moto- en scootermerk, dat in 1968 ontstond uit het rijwielfabriekje van Ivano
Beggio. Bekende modellen zijn de ‘RSV Mille’, de ‘SL1000 Falco’, de ‘Futura’ en de ‘Tuono’. Het bedrijf
groeide gestaag, met de overnames van Moto Guzzi en Laverda tot gevolg. Door geldproblemen werd
het merk in 2004 op zijn beurt door Piaggio overgenomen. Ook op ontwerpgebied kruipt de fabrikant
met modellen als de ‘Shiver’ en de ‘Mana’, de eerste modellen met een door Piaggio ontwikkeld blok,
steeds meer uit z'n schulp.
Het merk heeft dezelfde naam als een Lancia-model uit de jaren ‘40. Naam van dit Italiaanse merk ?

Vraag 10 – Muziek
U hoort een Italiaanse groep uit Genua, opgericht in 1974. In hetzelfde jaar scoorden ze hun eerste
grote hit ‘Stasera Che Sera’. Ze scoorden ook enkele internationale hits zoals ‘Per Un Ora d'Amore’ en
‘Solo Tu’. Hun grootste hit, waarvan nu een fragment, dateert van 1986.

