Vragenronde 7
Vraag 1 – Het Jaar 2010
Momenteel staat dit Zwitserse bedrijf gekend als het grootste voedingsmiddelenconcern ter wereld.
Het werd in 1866 opgericht en staat ondertussen in voor de productie van o.a. (oplos)koffie, bronwater,
bouillon, ijs, melkproducten, ontbijtgranen, baby- en zelfs dierenvoeding.
Wat is de naam van het moederbedrijf van merken als Vittel, Haägen-Dasz, Maggi, Lion en Friskies ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Aan de ‘Baai van Benin’ ligt een kustgebied dat dienst deed als vertrekbasis om slaven vanuit Ghana
naar Amerika te voeren. Het gebied ligt ten oosten van Ivoorkust, ten westen van de Slavenkust, en het
waren de Portugezen die in de 15de eeuw als eerste Europeanen het gebied bezochten en hun forten
neerplantten. In de loop van de 17de eeuw veroverden de Nederlanders grotendeels het gebied,
waardoor de West-Indische Compagnie een vrijgeleide kreeg voor hun slavenhandel naar Curaçao.
Naam van deze Ghanese kuststrook ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Volgens het verhaal was deze adellijke dame, die leefde van 980 tot 1067, de mooie echtgenote van
Leofric, ‘Earl of Mercia’. De bevolking had hevig te lijden onder de belastingdruk en ze verzocht haar
man keer op keer de belastingen te verlagen. Hij werd haar smeekbedes beu en zei voor de grap dat hij
haar verzoek zou inwilligen als zij naakt ‘te paard’ door de stad zou rijden. Ze ging hierop in en Leofric
kon niet anders dan zijn belofte na te komen.
Haar Oud-Angelsaksische naam betekent zoveel als ‘door God gegeven’ en haar standbeeld vind je
terug in het centrum van Coventry. Haar naam graag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Ateles paniscus’ is één van de vier soorten slingerapen in Zuid-Amerika. Zijn gevarieerde voedsel
haalt hij bijna uitsluitend van de exotische planten in de boomkronen van het woud. Hij heeft
uitgesproken lange, slanke ledematen en een nog langere grijpstaart. Zodoende heeft hij een grote
behendigheid bij het klimmen, die alleen door de gibbon wordt overtroffen. Men ziet hem maar zelden
op de bosbodem, en als hij zich dan toch op de grond ophoudt, loopt hij rechtop met zijn staart recht
omhoog. Hij leeft in losse, sociale groepen en de mannetjes paren met meer dan één vrouwtje, zodat er
geen paartjes voor het leven gevormd worden.
Onder welke typische naam kennen we deze ‘zwarte slingeraap’ of ‘bosduivel’ nog ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Theïne is een alkaloïde, waartoe ook de genotmiddelen nicotine en cocaïne behoren. Het is een witte
opwekkende stof met bittere smaak, die aan pijnstillers en drankjes wordt toegevoegd. Ook de invloed
op onze stofwisseling valt niet te onderschatten. Hierdoor is het een veel gebruikt ingrediënt in
vetverbranders. Daarenboven stimuleert de stof het sympathische zenuwstelsel, de hartslag en de
ademhaling. Ook het kortetermijngeheugen en de vergeetachtigheid in ’t algemeen zouden erbij gebaat
zijn. Het negatieve is de giftigheid en de verslavende werking. Bovendien heeft de stof, eens in het
lichaam, een half-waardetijd van bijna 5 uur.
Maar wat is nu de populaire naam voor ‘theïne’ ?

Vraag 6 – TV & Film
Deze film uit 2003 is het laatste deel uit de Mariachi-trilogie van Robert Rodriguez. In de hoofdrollen
zien we Antonio Banderas en Salma Hayek, na Desperado, voor een tweede keer samen. Een derde
hoofdrol is weggelegd voor Johnny Depp.
Welke film ?

Vraag 7 – Sport
Ik was negen toen ik geen rokje, maar een kimono wilde dragen. In 1999 werd ik voor de eerste maal
Belgisch kampioene bij de profs, een stunt die ik tot en met 2009 nog acht maal heb herhaald. 2004 was
‘mijn’ jaar ! Na een aantal podiumplaatsen mocht ik de Belgische 3-kleur verdedigen op de Olympische
Spelen in Athene. Ik greep er met een 5de plaats nipt naast het brons. In 2005 haalde ik bronzen
medailles op het EK in Rotterdam en het WK in Cairo, en in 2006 stond ik zo goed als elke keer op het
podium met als uitschieters het hoogste schavotje op de Super World Cup in Parijs en brons op het EK in
Finland. 2007 en 2008 waren echte rotjaren, inclusief Peking, waar ik in de eerste ronde werd
uitgeschakeld. 2009 bracht weer hoop met een vierde maal brons op een EK. Terechte hoop, zo bleek,
want in juli van dit jaar stond ik terug op het hoogste schavotje op de Wereldbeker in Mongolië.
Ik ben 31 jaar, 1m76 en maakte onlangs op het WK in Tokio een niet zo succesvol debuut in de
gewichtsklasse ‘-78 kg’. Wie ben ik ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Düsseldorf, 1958. Heinz Mack en Otto Piene richtten een Europese variant van ‘Colorfield Painting’ op.
Ze streefden naar een nieuwe harmonie tussen mens en natuur, waarbij ze alle individuele sporen
vermeden. De stijl sluit aan bij het ‘constructivisme’ en vertoont verwantschap met de ‘op-art’.
Sommigen beschouwen de beweging als een mogelijke voortzetting van de geometrisch abstracte kunst,
met als voornaamste kenmerken: licht, beweging en het gebruik van één kleur, vaak wit. Om met licht
en schaduw te spelen, maakten de kunstenaars gebruik van spijkers, reliëf en geribbelde oppervlakken,
waardoor ze de grens tussen schilder- en beeldhouwkunst deden verbleken.
Hoe heet deze kunstbeweging waartoe ook de Itegemse kunstschilder ‘Jef Verheyen’ behoorde, en die
beïnvloed werd door kunstenaars als Piero Manzoni, Yves Klein en Jean Tinguely ? De benaming doet
herinneren aan de countdown bij een raketlancering.

Vraag 9 – Varia
We zoeken een substantie die in de vorm van een soort deeg vaak gebruikt wordt voor de vulling van
bonbons. In glazuurvorm wordt het bijvoorbeeld gebruikt om marsepein, gebak, soezen en koeken te
versieren. De basis bestaat uit het koken van suiker en glucose, maar vaak worden voor wat meer kleur
en smaak andere ingrediënten toegevoegd zoals alcoholische dranken, koffie, citroen, …, enz.
Naam van deze vulling of topping ?

Vraag 10 – Muziek
U hoort zo dadelijk een Australisch DJ-trio. Deze zomer scoorden ze met het nummer ‘Bubble Bath’ een
hit in de Belgische dance charts.
Graag hun naam ?

