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Vraag 1 – Actualiteit
Justine De Jonckheere is het alvast niet geworden.
Wie is dan wel de huidige ‘Miss Universe’ ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
De zee die we zoeken vormt dát deel van de Atlantische Oceaan, ten zuiden van Ierland. Het wordt in
het oosten begrensd door het ‘Sint-Georgekanaal’, het ‘Bristolkanaal’ en ‘Het Kanaal’. In het zuiden
vormt de ‘Golf van Biskaje’ de grens.
Naam van deze zee ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Het is de binnenlandse strijd die in Engeland woedde van 1455 tot 1485. De strijd ging tussen twee
adellijke partijen, die zich respectievelijk achter het ‘Huis Lancaster’ en het ‘Huis York’ plaatsten. Zoals
op vele plaatsen in Europa was er door vererving en onderlinge oorlog een politiek lappendeken
ontstaan waar twee grote coalities van feodale leenheren om de macht streden.
In 1485 versloeg Hendrik VII Tudor, die in de verte verwant was aan de toen grotendeels uitgemoorde
Lancasters, nabij ‘Market Bosworth’ Richard III. Hij huwde vervolgens met Eduard IV's dochter
‘Elizabeth’ en de burgeroorlog kwam ten einde.
Onder welke naam staat deze strijd gekend ? Hij is vooral bekend geworden door de toneelstukken die
William Shakespeare erover geschreven heeft.

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Leontopodium alpinum’ is een plant uit de composietenfamilie, die voorkomt in grote delen van de
Alpen, maar afkomstig is uit de Aziatische hooggebergten. De plant is winterhard en de bloeitijd is van
juni tot augustus. Ze worden ongeveer 20 cm hoog en het zijn witviltig behaarde planten met
gegroepeerde bloemhoofdjes, omgeven door een ster van witviltige blaadjes. In de volksgeneeskunde
wordt het plantje als remedie tegen buik- en ademhalingsziektes gebruikt.
Graag de naam van dit ‘muzikale’ plantje ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
De persoon die we zoeken leefde van 1548 tot 1620, en was een toegepast natuurkundige, wiskundige
en ingenieur uit de ‘Zuidelijke Nederlanden’. Hij vond het decimale stelsel voor breuken uit en gaf de
vestingbouw een wiskundige grondslag. Hij leverde vele bijdragen aan theorie en praktijk in wiskunde,
natuurkunde en toegepaste wetenschappen als waterbouw- en landmeetkunde.
Zijn beeldmerk is de ‘clootcrans’ of ‘krans van kogels’, waarvan een afbeelding op uw fototipblad. Hij
stelt dat de evengrote bollen evenveel druk uitoefenen op zijde AB als op BC, omdat de ‘clootcrans’ in
evenwicht is, en dat er bijgevolg geen ‘perpetuum mobile’ kan ontstaan.
Het Nederlands werd dankzij hem verrijkt met de woorden ‘wiskunde’ en ‘wijsbegeerte’. Zijn naam ?

Vraag 6 – TV & Film
De serie, bedacht door Matthew Weiner, speelt zich af in de vroege jaren ’60 en draait om de
medewerkers van het fictieve New Yorkse reclamebureau ‘Sterling Cooper’, gelegen aan Madison
Avenue. Centraal staat Don Draper, gespeeld door Jon Hamm. Naast werkintriges spelen vooral het
gezinsleven en de bijbehorende wrange situaties een belangrijke rol. Het is een wereld waarin iedereen
de hele dag drinkt, rookt en vreemdgaat, en waar mannen voor veel geld slogans en campagnes
bedenken. De serie wordt vooral geloofd om het oog voor detail en uitstraling, met de nodige ‘BAFTA’,
‘Emmy’ en ‘Golden Globe Awards’ tot gevolg.
Over welke Amerikaanse serie, bij ons te zien op ‘Acht’ en waarvan weldra een vijfde seizoen wordt
ingeblikt, gaat het hier ?

Vraag 7 – Sport
Met het ‘WK Wielrennen’ in Kopenhagen achter de rug lijkt het ons tijd te polsen naar wat jullie ervan
onthouden hebben. Philippe Gilbert werd naarvoor geschoven als één van de favorieten in de wegrit,
maar door het vlakke karakter van de omloop bleek het onvermijdelijk dat een massasprint over goud
ging beslissen. De ongenaakbare Mark Cavendish was de beste, gevolgd door Matthew Goss en André
Greipel.
Onze eerste landgenoot werd echter vijfde. Zijn naam graag ?
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Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Hij werd in 1910 geboren in Bordeaux, als zoon van een kleermaker en een pianolerares. In 1929
schreef hij zijn eerste stuk, de klucht ‘Humulus Le Muet’ en in 1931 zijn eerste 'echte' toneelstuk
‘L'Hermine’. Zijn doorbraak kwam er pas in 1937 met ‘Voyageur Sans Bagage’. Tijdens de bezetting ging
hij door met schrijven, maar nam het noch voor de bezetter, noch voor het verzet op, wat hem veel
kritiek opleverde. Het toneelstuk ‘Antigone’, een herwerking van het stuk van Sophocles, dateert uit die
periode.
Hij werd uiteindelijk mensenschuw en stierf in 1987 in Lausanne. Zijn naam graag ?

Vraag 9 – Varia
Het woord is Koreaans voor ‘oceaan’ en is volgens de fabrikant ‘Samsung Electronics’ een verwijzing
naar de onbegrensde mogelijkheden van dit mobiel besturingssysteem. De eerste en voorlopig enige
reeks toestellen die op dit ‘operating system’ draaien is het complete ‘Samsung Wave’-gamma.
Naam van dit besturingssysteem graag ?

Vraag 10 – Muziek
Welke groep, die de basis legde voor ‘techno’ en ‘new beat’, hoort u zo dadelijk aan het werk ?

