Vragenronde 3 - Hot & Cold
Vraag 1 – Actualiteit
Half augustus begonnen Sven Ornelis en Kürt Rogiers hun zoektocht naar een nieuwe collega.
Honderden meisjes solliciteerden via de website of gingen langs de sollicitatiebus. Hieruit werd een 30tal meisjes geselecteerd die verschillende praktische radiotests ondergingen. Eind september mochten
drie meisjes elk drie dagen samen met Ornelis en Rogiers de ochtendshow op Q-music presenteren, met
als doel gekozen te worden als nieuwe radiostem van Q-Music.
Wie is nu die nieuwe ‘sidechick’ van Ornelis & Rogiers ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het is één van de heuvels van Brussel, die van de Grote Markt oostwaarts naar de bovenstad loopt. Ooit
stond er een paleis, maar dit werd door de brand van 1731 verwoest.
Tegenwoordig ligt op deze plaats de koninklijke wijk met het ‘Koningsplein’, de ‘Kerk van Sint-Jacob’, het
standbeeld van ‘Godfried van Bouillon’ en even verderop het ‘Koninklijk Paleis’.
Naam van deze heuvel ?

Vraag 3 – Geschiedenis
In man- tegen mangevechten met zwaard en stok was het zaak om een breed front tegen de vijand in te
zetten, met als doel hem zo te omsingelen. De introductie van het vuurwapen betekende echter dat
deze opstelling een goede manier was om neergemaaid te worden. Dit werd aan den lijve ondervonden
in de veldslagen van Fredericksburg, Gettysburg en in de veldslag die we zoeken.
Het was in de Amerikaanse Burgeroorlog de laatste slag in de ‘Overland Campagne’ van luitenantgeneraal ‘Ulysses S. Grant’ en tevens één van de meest ongelijke en bloedige veldslagen uit de
geschiedenis. Duizenden Noordelijke soldaten werden afgeslacht in een hopeloze frontale aanval op de
stellingen van generaal ‘Robert E. Lee’.
Over welke veldslag, die op 12 juni 1864 in Hanover County (Virginia) plaatsvond, gaat het hier ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Beta vulgaris’, en meerbepaald de variant ‘Cicla’, is een ouderwetse bladgroente, ook bekend onder
de naam ‘snijbiet’. Dit is echter onterecht aangezien deze helemaal niet identiek zijn. De snijbiet staat
bekend vanwege de grote bladeren, terwijl onze groente typische dikke nerven heeft. Het wordt dan
ook wel eens als naar-bieten-smakende asperges gegeten, of als spinazie.
Naar welke groente zijn we op zoek ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Deze verouderde eenheid voor energie of warmte is officieel vervangen door de ‘Joule’. Het is de
hoeveelheid energie die nodig is om 1 gram zuiver water 1 graad Celsius te verwarmen, en komt
overeen met 4,1868 Joule. Vooral in de voedingsindustrie is het een nog veel gebruikte maat voor de
hoeveelheid energie.
Naam van deze eenheid graag ?

Vraag 6 – TV & Film
We zoeken een 'kraakfilm' uit 1956 van Stanley Kubrick. Het verhaal gaat over een net vrijgekomen
crimineel die er tijdens een 60-seconden-durende paardenrace in slaagt de paardenrenbaan te
overvallen. Het 1ste deel van de film laat op een realistische, bijna documentaire manier zien hoe de
overvallers alles voorbereiden. Het 2de deel focust zich op de effectieve uitvoering, om vervolgens te
eindigen met wat er met de overvallers zelf gebeurt.
Het revolutionaire aan de film was dat Kubrick de overval vier keer liet zien. Telkens precies 60
seconden, vanuit het standpunt van telkens een andere overvaller.
Dat de film veel invloed heeft gehad op bijna alle andere kraakfilms staat ontegensprekelijk vast. Zo gaf
Quentin Tarantino te kennen dat hij ‘Reservoir Dogs’ grotendeels had gebaseerd op deze film.
Welke film zoeken we ?

Vraag 7 – Sport
Deze in 1970 geboren Zwitser is prof sinds 1990, en daarmee één van de langst actieve wielrenners. Hij
kende zowel successen in het mountainbiken als het veldrijden. Zo werd hij in 1996 wereldkampioen
mountainbike en behaalde hij datzelfde jaar de zilveren medaille op de Olympische Zomerspelen in
Atlanta. Het jaar daarop werd hij vicewereldkampioen veldrijden. Daarnaast was hij nog 4 maal
vicewereldkampioen mountainbike (1990, 1991, 1992 & 2001) en won hij 2 maal brons (2002 & 2004).
Zijn naam graag ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Hij was ca. 2655-2600 v.Chr. vizier van farao Djoser, de 2de farao van de 3de dynastie van het ‘Oude
Egyptische Rijk’. Naast vizier was hij ook architect, raadgever van de farao, schrijver van medische
werken en hogepriester van Ptah en Ra. Hij ontwierp de trappiramide van Djoser, een gigantisch
complex met daarin allerlei religieuze en koninklijke bouwwerken, voor het eerst uitgevoerd in steen.
Zijn naam graag ? Zij die de filmreeks ‘The Mummy’ hebben gezien, zouden hem moeten kennen.
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Vraag 9 – Varia
De basisingrediënten van deze soep/bouillon zijn aardappelen, ajuinen en boerenkool. Meestal
aangevuld met look, zout en olijfolie. Sommige recepten voegen er ook vlees aan toe.
De soep wordt vaak vergezeld door een bordje ‘chouriço’ of ‘linguiça’, of wat sneetjes ‘broa’ maïsbrood.
Het is een traditioneel Portugees gerecht dat meestal vóór de hoofdschotel of in de late uren wordt
geconsumeerd en zeker niet mag ontbreken op een typisch Portugees feest.
Naar welk gerecht zijn we op zoek ?

Vraag 10 – Muziek
Welke Amerikaanse alternatieve rockband hoort u hier ?

