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Vraag 1 – Actualiteit
Momenteel is het systeem alleen nog maar in de VS beschikbaar, maar Europa en de rest van de wereld
zullen hier snel genoeg kennis mee maken: het nieuwe Google-snufje waarmee je met je smartphone
kan betalen, en in een later stadium ook je klantenkaarten en tijdelijke promoties kan beheren. De
dienst maakt gebruik van ‘near field communication’, waardoor het via een ingebouwde chip mogelijk is
een beveiligde verbinding op te zetten tussen twee toestellen die dicht in elkaars buurt zijn.
Dit technologisch hoogstandje heeft natuurlijk ook een naam, meerbepaald Google … ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
We zoeken een Griekse regio en eilandengroep die voor de ingang van de Adriatische Zee ligt, ten
westen van het Griekse vasteland en een klein deel van Albanië. Samen met enkele kleinere eilanden is
de groep onderverdeeld in vier departementen, namelijk Korfoe, Kefalonia, Lefkada en Zakynthos. Ze
zijn minder dicht bevolkt en groener dan andere Griekse eilanden, en liggen ook relatief geïsoleerd
hiervan.
Naam van deze eilandengroep die traditioneel ‘Heptanisa’ heet, wat ‘zeven eilanden’ betekent ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Ze was koningin van de 18de Dynastie van Egypte en heerste aan het begin van het ‘Nieuwe Rijk’,
meerbepaald van 1352 tot 1338 v.Chr., aan de zijde van farao Achnaton.
Er wordt aangenomen dat zij enkel dochters baarde en dat dit de reden was waarom Achnatons tweede
vrouw, Kiya, meer geliefd was dan zijzelf. In het vijftiende jaar van Achnatons regering verdween ze op
mysterieuze wijze. Al is het vrij zeker dat ze nog een tijdje regeerde na de dood van Achnaton, en dit als
farao, niet als koningin, en onder het pseudoniem ‘Smenchkare’.
Haar naam graag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Drepanidae’ zijn een familie van nachtvlinders die wereldwijd een 1.000-tal soorten kent. Bij veel
soorten vertoont de vorm van de voorvleugel een duidelijke hoek. Andere soorten lijken oppervlakkig
op de ‘Noctuidae’ of uilen.
De rupsen van de verschillende soorten zijn zeer verschillend en ze voeden zich met de bladeren van
bomen en struiken. Het verpoppen doen ze tussen diezelfde bladeren, in een spinsel van zijde.
Over welke familie van nachtvlinders hebben we het hier ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Deze Duitse natuur- en scheikundige leefde van 1879 tot 1968. Van 1905 tot 1906 werkte hij bij Ernest
Rutherford in Montréal, waar hij radio-actinium ontdekte.
Door uranium met neutronen te beschieten probeerde hij elementen met hogere atoomnummers te
verkrijgen. Hij ontdekte dat er radioactieve vormen van barium waren gevormd, die alleen te verklaren
waren door het uiteenvallen van de aangeslagen kern. Ook het ontstaan van een radium-isotoop kon
hiermee verklaard worden. Het principe van kernsplijting was een feit.
Hij won in 1944 de ‘Nobelprijs voor Scheikunde’. Zijn naam ?

Vraag 6 – TV & Film
We zoeken een consumentenprogramma uit de jaren ’90 waarin Emiel Goelen en Rita van Neygen
diverse producten en aankopen uittestten en bespraken. In de trailer van elke aflevering sloot Goelen af
met de uitspraak ‘U kijkt toch ook ?’, waarbij hij met zijn vinger naar de camera wees. Deze ‘catch
phrase’ wordt nog steeds met hem en het programma geassocieerd.
De uitzendingen, die elke maandagavond op Één plaatsvonden, kregen hoge kijkcijfers in Vlaanderen en
maakten van Emiel Goelen een bekend mediafiguur.
Naam van het programma ?

Vraag 7 – Sport
Deze, in 1967 geboren, Oostenrijkse skister won in 1989 en 1991 de gouden medaille ‘Super-G’ op de
‘Wereldkampioenschappen Alpineskiën’. Ze won in 1991 tevens de zilveren medaille ‘Reuzenslalom’.
Daarnaast behaalde ze nog 5 wereldbekerzeges (2 op de ‘Super-G’ en 3 op de ‘Reuzenslalom’) en 21
podiumplaatsen.
Op 29 januari 1994 sloeg echter het noodlot toe. Tijdens de wereldbekerwedstrijd ‘Afdaling’ in
Garmisch-Partenkirchen crashte ze en brak ze haar nek. Ze stierf op weg naar het hospitaal.
Over wie hebben we het ? Graag voornaam én naam ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
De term die we zoeken is een stijlfiguur of een verspreking waarbij binnen een woord of zinsnede letters
of lettergrepen worden verwisseld, zodat amusante, ironische of verhullende effecten ontstaan. Het
verschijnsel is genoemd naar een Engelse dominee en wetenschapper die leefde van 1844 tot 1930. Zo
zei hij ooit ‘The Lord is a shoving leopard’ in plaats van ‘The Lord is a loving shepherd’, en ‘Let us drink to
the queer old dean’ ipv ‘Let us drink to the dear old queen’.
Hoe heet nu zo’n stijlfiguur of verspreking ?
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Vraag 9 – Varia
We noteren: Düsseldorf, 14 mei 2011, iets voor middernacht.
songfestival met het nummer ‘Running Scared’.

Azerbeidzjan wint het Eurovisie-

Het liedje werd gebracht door een duo, waarvan iedereen dacht dat het ook in het dagelijkse leven
een koppel was. Achteraf bleek dit niet het geval te zijn. Naam van dit duo ?

Vraag 10 – Muziek
Graag hadden we geweten welke Britse muzikant/producer zorgde voor volgende cover. Voor de
stem deed hij overigens beroep op de persoon die centraal stond in de vorige 9 vragen.

