Vragenronde 7 - Défini ou Indéfini
Vraag 1 – Actualiteit
Een dikke maand geleden was het zover. ‘Handboek voor Blondines’ lag op 20 september in de
winkelrekken. Iets waarop we uiteraard allemaal zaten te wachten. Wat zoal de geboden van een
blondine zijn ? Wel, we geven u een korte preview: 'Blijf immer ijdel, bemin het blond, gebruik uw
mond, heilig steeds de shoppingdagen en doe steeds wat onkuisheid is'.
Dit zijn niet onze woorden, maar wel die van de blonde bimbo die we zoeken, bij het grote publiek
bekend vanwege haar kooktalent. Graag naam én voornaam ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Deze 94 km lange zee-engte scheidt het zuidelijke deel van het Russische eiland ‘Sachalin’ van het
noordelijke deel van het Japanse eiland ‘Hokkaido’. De straat verbindt eigenlijk de ‘Japanse Zee’ in het
westen met de ‘Zee van Ochotsk’ in het oosten. De diepte varieert doorgaans tussen 20 en 40 meter,
maar heeft een enkele uitschieter tot 118 meter.
Naam van deze zeestraat, genoemd naar de eerste Europeaan die de zee-engte in 1787 verkende ?

Vraag 3 – Geschiedenis
We zoeken de Amerikaanse wet van 11 maart 1941 waardoor de VS in het begin van de Tweede
Wereldoorlog, zonder hun neutraliteit te schenden, materiële steun kon verlenen aan, in eerste
instantie, het Verenigd Koninkrijk, en later ook andere landen.
De wet was voor de geallieerden van cruciaal belang, omdat de oorlogsindustrie van Groot-Brittannië
niet in staat was om het oorlogsmaterieel te produceren dat nodig was. Ook nadat de VS in de oorlog
betrokken raakten, bleef het programma noodzakelijk bij het opbouwen van de eigen strijdkrachten.
Welke wet zoeken we ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Platalea leucorodia’ is een witte vogel, ter grootte van een blauwe reiger of ooievaar, en
onmiddellijk herkenbaar aan de aan het uiteinde verbrede snavel. Nederland is het noordelijkste land in
Europa waar de vogel broedt, en dan voornamelijk in moerassen, rietkragen en andere slecht bereikbare
plaatsen. Het is dan ook de nationale vogel van Nederland.
In België is dit een zeldzame vogel, die vooral in ‘Het Zwin’ wordt waargenomen. Overwinteren doet ie
in Afrika en het dieet bestaat uit kleine visjes, zoals stekelbaarsjes.
Over welke vogel, uit de orde van de ‘roeipotigen’, hebben we het hier ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Vergelijkbaar met de ‘ASCII-standaard’ is deze standaard internationaal erkend voor de codering van
binaire codes naar grafische tekens en symbolen. De standaard voorziet alle tekens en symbolen van
alle geschreven talen van een nummer. In tegenstelling tot ASCII (alleen Engels) of Latin-1 (alleen WestEuropese talen) heeft het als doel alle gebruikte schriften (zoals het Griekse alfabet en Chinese
karakters) te ondersteunen. Dit is mogelijk door de ruim 100.000 gestandaardiseerde tekens en
ongeveer 900.000 voor toekomstig gebruik gereserveerde codes.
Naast letters en cijfers bevat het ook veel symbolen, zoals kruisen, wiskundige tekens, muntsymbolen,
enzovoort.
Onder welke naam kennen we zo’n standaard ?

Vraag 6 – TV & Film
Deze 39-jarige Londenaar werd in 2000 genomineerd voor een ‘Academy Award’ voor zijn bijrol in ‘The
Talented Mr Ripley’. Een ‘Bafta Award’ kreeg hij hiervoor daadwerkelijk toegekend. Zijn hoofdrol in
‘Cold Mountain’ leverde hem in 2002 een tweede Oscarnominatie op.
Ook in de films ‘Enemy at the Gates’, ‘Road to Perdition’, ‘Alfie’, ‘The Holiday’ en ‘Sherlock Holmes’
speelde hij mee.
Graag de naam van deze acteur die de harten van Sadie Frost, Sienna Miller en Samantha Burke wist
te veroveren ?

Vraag 7 – Sport
Zeer korte vraag, speciaal voor de autosportliefhebbers onder ons.
Wat is de naam van de rechtse haarspeldbocht, vlak na de start, op het F1-circuit van Francorchamps ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Hij studeerde foto, film en grafiek aan de ‘Koninklijke Academie voor Schone Kunsten’ in Gent. Daarna
werkte hij als persfotograaf voor de krant 'De Morgen' voor zowel binnen- als buitenlandse reportages.
Na zijn ontslag in 1993 werkte hij ‘freelance’ voor allerlei tijdschriften en kranten waaronder ‘Knack’,
‘FET’ en ‘De Standaard Magazine’. Daarnaast was hij vaste fotograaf voor enkele theatergezelschappen,
huisfotograaf van de Belgische folk- en wereldmuziekgroep ‘Oblomow’ en van ‘Raymond van het
Groenewoud’, en werd hij jaarlijks door ‘Vredeseilanden’ gevraagd voor hun campagnefoto’s in ZuidAmerika, Afrika en Azië.
In 2007 overleed hij op 45-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. Wie zoeken we ?
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Vraag 9 – Varia
Als gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties heeft ze als missie ‘het bijdragen aan de
vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs,
wetenschap, cultuur en communicatie’. Een hele boterham dus.
De vraag is simpel. Welke organisatie, opgericht in 1945, met hoofdkantoor in Parijs is dit ?

Vraag 10 – Muziek
Ze scoorde in 1998 haar grootste hit met dit nummer.
Haar naam graag ?

