Vragenronde 1 - Glaasje op … !
Vraag 1 – Actualiteit
Tijdens de presidentiële verkiezingen van dit jaar ging deze Haïtiaanse rapper, met als bijnaam ‘Sweet
Micky’, met de overwinning lopen.
Zijn echte naam graag ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
We zijn op zoek naar het Franse ‘Departement 14’. Het is één van de drie departementen in de regio
‘Basse-Normandie’ en omvat de vier arrondissementen ‘Bayeux’, ‘Caen’, ‘Lisieux’ en ‘Vire’. Het is
omgeven door de departementen ‘Eure’ in het oosten, ‘Orne’ in het zuiden en ‘Manche’ in het westen.
Het noorden is een kuststrook die grenst aan ‘Het Kanaal’.
Over welk departement, met als hoofdstad ‘Caen’, hebben we het hier ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Het waren aanvankelijk Nederlandse edellieden en tegenstanders van de Spaanse koning Filips II. Later
waren het strijders die te land of te water de Spanjaarden bevochten. Van afkomst waren ze zeer
gemengd. De zogenaamde vloot bestond vooral uit verarmde adel, aangevuld met avonturiers,
werkloze zeelui en misdadigers. In de periode 1567-1572 was deze vloot het enige effectieve
machtsmiddel dat prins Willem van Oranje tegen de Spaanse koning kon inbrengen.
Oorspronkelijk betekent het woord ‘armoezaaier’ of ‘schooier’, maar het kreeg een positieve
betekenis voor al wie in die tijden niet Spaansgezind was.

Vraag 4 – Fauna & Flora
‘Naevus flammeus’ is een aangeboren vaatafwijking waarbij de haarvaten in de huid in diameter zijn
toegenomen. Het komt vooral voor in de hals en het aangezicht, en ziet eruit als een roze tot paarse
verkleuring. Mettertijd kunnen de bloedvaatjes verder uitzetten, waardoor de kleur donkerder en de
verdikking groter wordt. Bij een klein percentage van de mensen kunnen er zich ook vaatafwijkingen in
de hersenen manifesteren, met aandoeningen als epilepsie tot gevolg. Men spreekt dan van het
‘Syndroom van Sturge-Weber’.
Naar welke niet-erfelijke aandoening zijn we op zoek ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Het is een soort van benzine waaraan verdikkingsmiddel is toegevoegd, zodat het beter blijft kleven als
de brandende spetters ergens tegenaan vliegen. Op die manier vat de onderlaag eerder vlam en
verlaagt het tegelijk de neiging tot volledige ontbranding, waardoor het verbrandingsproces vertraagt.
Het wordt voornamelijk gebruikt in brandbommen en wordt gevreesd door de ernstige brandwonden
die het bij mensen en dieren veroorzaakt.
Oorspronkelijk werd er bij de bereiding ‘nafteenzuur’ gebruikt, tegenwoordig bevat het een andere
samenstelling. Waarover hebben we het ?

Vraag 6 – TV & Film
Deze popzangeres en actrice werd in 1987 geboren in Houston, Texas. Ze maakte haar acteerdebuut op
televisie toen ze op tienjarige leeftijd een figurantenrolletje had in de TV-film ‘True Women’. Bij ons
werd ze in 2001 bekend door haar titelrol in de tienerserie 'Lizzie McGuire'.
Begin dit jaar was ze nog op bezoek in het Waasland Shopping Center om haar boek ‘Elixer’ te
promoten. Diezelfde dag was ze ook te gast in ‘De Laatste Show’.
Haar naam graag ?

Vraag 7 – Sport
Hij begon in 1986 zijn carrière bij ‘Bayer Uerdingen’. Na passages als bankzitter bij ‘Hamburger SV’ en
‘Borussia Mönchengladbach’ ging hij in 1990 voor ‘Austria Salzburg’ spelen. Hij scoorde in 32 duels maar
liefst 23 keer, waarna hij naar ‘Ascoli’ ging. Hij scoorde 48 keer in 117 duels, en maakte in 1996 de
overstap naar ‘Udinese’, waar hij met 27 goals topscorer werd van de Serie A en verkozen werd tot
‘Duits voetballer van het Jaar’. ‘AC Milan’ diende zich aan en in dienst van de Milanezen behaalde hij
meteen de landstitel. Na drie seizoenen verliet hij de club en speelde hij op huurbasis voor ‘AS
Monaco’. Op 35-jarige leeftijd, met 185 doelpunten uit 485 duels achter zijn naam, sloot hij zijn
clubcarrière af bij ‘Chievo Verona’.
Naam van deze topspits die voor ‘Die Mannschaft’ in totaal 37 doelpunten maakte in 70 interlands ?
Zijn bekendste en belangrijkste doelpunt was zonder twijfel de ‘golden goal’ in de EK-finale van 1996.
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Vraag 8 – Kunst & Literatuur
We zijn op zoek naar een Vlaams schrijver en dichter, die in 1880 op 23-jarige leeftijd overleed aan
tuberculose. Onder invloed van Hugo Verriests pleidooi voor een katholieke ‘Vlaamse Beweging’
stichtte onze schrijver-dichter tal van vlaamsgezinde studentenbonden en toneelmaatschappijen. Hij
trad toe tot het pauselijke zoeavenkorps, verdedigde de ‘Kerkelijke Staat’ tegen Giuseppe Garibaldi,
maar gevochten heeft hij nooit.
In de laatste jaren van zijn leven nam hij afstand van zijn Vlaamse bevlogenheid, en verkeerde hij in
Franstalige en liberale kringen.
Zijn bekendste werken zijn: ‘De Blauwvoet’, ‘Klokke Roeland’ en ‘Het Kerelskind’. Wie zoeken we ?

Vraag 9 – Varia
Deze geestrijke drank ontstond in de 18de eeuw in Frankrijk en was geïnspireerd op een Duitse met
alsem versterkte wijn. Andere kruiden die kunnen worden toegevoegd zijn tijm, kinine en vanille. In
sommige gevallen kan men ook suikers of zuren toevoegen.
Van zoet naar droog worden vier soorten onderscheiden. Meerbepaald de witte, rode, droge en Franse
variant. De grootste producenten bevinden zich in Turijn, waarvan ‘Martini & Rossi’ zo bekend is
geworden, dat voor veel mensen het woord ‘martini’ er zelfs synoniem voor staat.
Naam van deze drank met een alcoholpercentage van ongeveer 15%, die veelal als aperitief en
digestief wordt genuttigd ?

Vraag 10 – Muziek
Graag de naam van volgende rockband ?

