Vragenronde 6
Vraag 1 – Het Jaar 2010
Eén van de meest opmerkelijke namen in de wereldse politiek is zonder twijfel die van de presidente van
het Latijns-Amerikaanse land dat we zoeken.
Van welk land, vanwege de welvarendheid ook wel ‘Het Zwitserland van Centraal-Amerika’ genoemd,
is Laura Chinchilla sinds 2008 presidente ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
In de Spaanse provincie ‘Almería’ ligt een 280 km² groot beschermd natuurgebied. Het betreft een
halfwoestijn omgeven door twee bergketens: de ‘Sierra de los Filabres’ in het noorden en de ‘Sierra de
Alhamilla’ in het zuiden. Er valt 240 mm neerslag per jaar, maar zeer geconcentreerd en in een
maximum van 4 dagen. De woestijn heeft hierdoor eerder een steppeklimaat dan een woestijnklimaat.
Geologisch gezien is het door de natuurlijke woestijnvorming en erosie bovendien één van de
interessantste plekken in Europa.
Vandaar ook de interesse vanuit de filmwereld. Spaghettiwesterns zoals ‘For A Few Dollars More’, ‘A
Fist Full of Dollars’ en ‘The Good, The Bad and The Ugly’ werden hier trouwens ingeblikt.
Naam van deze halfwoestijn ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Het begon voor deze nazi-diplomaat allemaal in 1932, toen hij zich aanmeldde bij de NSDAP van Hitler.
Na Hitlers benoeming tot kanselier werd hij één van diens adviseurs voor buitenlandse zaken, en later,
van 1938 tot 1945, was hij zelfs ‘Minister van Buitenlandse Zaken’. Eén van zijn belangrijkste
wapenfeiten was het non-agressieverdrag van 1939 dat hij met Stalin afsloot. Vervolgens viel Duitsland
Polen binnen, en de Tweede Wereldoorlog was een feit. In 1946 werd hij met 16 andere nazikopstukken op het ‘Proces van Nürnberg’ berecht en datzelfde jaar nog geëxecuteerd.
Zijn naam graag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De noot die we zoeken is eigenlijk het zaad van de ‘Anacardium occidentale’. De eigenlijke vrucht is
onopvallend en hangt onder de schijnvrucht. Het zaad zelf bevat de giftige stof ‘cardol’, die ernstige
huidirritaties kan veroorzaken. De noten worden gefrituurd of met hete lucht geroosterd, waardoor hun
giftigheid verdwijnt en ze gebruikt kunnen worden als borrelnootje of keukeningrediënt.
Onder welke naam kennen we deze noot beter ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Het is een digitale of elektronische handtekening, géén elektronische identiteitskaart. Concreet is het
een papieren kaartje ter grootte van een bankkaart, waarop 24 persoonlijke codes gedrukt staan. Wilt u
toegang krijgen tot bepaalde beveiligde ‘online’ diensten van de overheid, zoals ‘Tax-On-Web’, wordt u
gevraagd uw gebruikersnaam en paswoord in te vullen, gevolgd door één van de 24 codes. Zo bewijst u
dat u wel degelijk de persoon bent die u beweert te zijn.
Benaming van zo’n digitale handtekening, bestaande uit een reeks cijfer of karakters ? In feite kan je
het beschouwen als de Engelse vertaling van het Franse woord ‘jeton’.

Vraag 6 – TV & Film
De geschiedenis van deze met wolkenkrabbers bezaaide stad werd bedacht door Alan Moore. Ze werd
in 1635 door een Noorse huursoldaat gesticht en later, net zoals New York City, ingepalmd door de
Britten. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog was de stad het toneel van een grote veldslag.
Verder heeft de stad banden met ‘Metropolis’, de thuisstad van Superman, en in de meeste verhalen
van ‘DC Comics’ is ze het doelwit van criminaliteit, bestaande uit zowel gewone criminelen en
superschurken, als een door en door corrupte politie. Daar tegenover staan uiteraard ook superhelden
zoals Jason Blood, Ragman, Plastic Man en The Question.
Naam van deze fictieve stad, tevens ‘home town’ van een bewust weggelaten, meerdere malen
verfilmde, superheld ?

Vraag 7 – Sport
Zijn bijnaam in het peloton is ‘De Dolfijn van Bibione’. Hij werd prof in 2001 en was toen al goed in
heuvelachtige koersen. De laatste jaren werd hij steeds beter in het hooggebergte en de tijdritten. Zijn
grootste overwinningen zijn etappes in ‘Tirreno-Adriatico’ en de ‘Ronde van het Baskenland’ in 2002 en
‘Parijs-Nice’ in 2007, aangevuld met meerdere ritten in de ‘Ronde van Italië’ in 2006, 2008 en 2009. In
die Giro van 2009 eindigde hij uiteindelijk derde. In de daarop volgende ‘Ronde van Frankrijk’ won hij
het bergklassement en werd hij verkozen tot meest strijdlustige renner. Begin dit jaar kreeg deze
‘Liquigas’-renner, vanwege sterk afwijkende bloedwaarden, een startverbod voor de Giro en de Tour.
Graag de naam van deze Italiaanse krullenkop, wiens schorsing van 2 jaar wegens gebrek aan bewijs
weer werd kwijtgescholden ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
We zoeken een Vlaams roman- en novelleschrijver die in de jaren ‘50 doorbrak met ‘De Ontaarde
Slapers’ en ‘Wierook en Tranen’, allebei aanklachten tegen de oorlog die zijn jeugd heeft vernietigd.
Later, begin jaren ’60, volgden nog ‘De Stille Zomer’ en ‘Het Reservaat’.
In vrijwel zijn ganse werk zit maatschappijkritiek verweven en stelt hij zich vragen bij de grote
onderdrukkende systemen zoals het kapitalisme, het katholicisme en de militaire staat. Daardoor komt
zijn stijl in onze 21ste eeuw wat bombastisch over, maar toch actueel.
Pseudoniem van deze in 1929 als ‘Raymond De Belser’ geboren Berchemnaar ?

Vraag 9 – Varia
Het bedrijf is gevestigd in Turijn en in 1895 opgericht door de gelijknamige ‘Luigi’, die als detailhandelaar
koffie ging branden en verkopen. Tegenwoordig is het familiebedrijf marktleider in Italië en vooral
bekend als wereldwijde leverancier/exporteur van espresso-koffie. Intussen heeft deze merknaam in de
grote Italiaanse steden en langs de Italiaanse snelwegen ook zijn eigen koffiehuizen geopend.
Over welk bedrijf én ‘Italy’s Favourite Coffee’ hebben we het hier ?

Vraag 10 – Muziek
Het is alweer dertig jaar geleden dat volgend nummer in onze hitlijsten stond.
Naam van de uitvoerder ?

