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Vraag 1 – Actualiteit
Begin deze maand geraakten de namen bekend van de winnaars van de Nobelprijs voor Geneeskunde.
De Amerikaan Bruce Beutler en de Luxemburger Jules Hoffmann kregen de ene helft van het prijzengeld,
de andere helft was voor een 68-jarige Canadees, die al drie dagen aan de gevolgen van pancreaskanker
overleden bleek te zijn. Hij ontdekte cellen die het immuunsysteem activeren, en zo zijn eigen
levensduur aanzienlijk hadden verlengd.
Naam van deze Canadees die, heel uitzonderlijk, postuum een Nobelprijs kreeg toegekend ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Deze wind, die raast over de Adriatische Zee en de kustgebieden tussen Triëste en Dubrovnik, laat zich
vooral voelen tijdens de winter. Het is een droge, vaak snijdend koude valwind uit noordoostelijke
richting, die ontstaat boven de Balkan-hoogvlakte en zo langs een zeer steile bergwand afdaalt. De
bergtoppen zorgen ervoor dat de wind wordt gekanaliseerd, waardoor er plaatselijk windstoten tot 180
km/u kunnen ontstaan.
De naam van de wind verwijst naar de Griekse god van de noordenwind, en ook een Volkswagenmodel is ernaar genoemd. Naam van deze wind ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Hij was de neef van de befaamde ‘Crazy Horse’ en de zoon van de bekende Miniconjou Chief ‘Lone
Horn’. Hij was aanwezig bij de ‘Slag bij Little Bighorn’ en zijn broer ‘Big Foot’ stierf tijdens het bloedbad
van ‘Wounded Knee’. Ook werd hij een sergeant in het Amerikaanse leger en diende hij bij de ‘Indian
Scouts’ vanwege zijn grote kennis van het plaatselijke landschap. Na zijn pensionering gaf hij les aan
jonge indianen en schreef hij verhalen.
Hij stond bekend om zijn dapperheid en zijn diplomatieke vaardigheden, en zijn naam slaat terug op
zijn lengte. Hoe heet deze 2m15 lange en 140 kg zware indianenleider ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Stizostedion lucioperca’ is een in de Benelux voorkomende roofvis die tot 120 cm lang kan worden.
Hij is langgerekt, rond van vorm en heeft een puntige kop met grote, glazige ogen. De kleur is
afhankelijk van de bodem, de lichtintensiteit en de helderheid van het water. De kleur kan zilvergrijs tot
goudbruin zijn en hij heeft vage donkere dwarsstrepen, die bij de oudere exemplaren vervagen. Hij
heeft twee rugvinnen, waarvan de voorste harde stekelige stralen heeft. Ook de rand van de kiewdeksel
is voorzien van een scherpe punt. De mannetjes kunnen worden onderscheiden aan hun donkere buik.
Over welke vis, die zich graag in open, diep water begeeft, gaat het hier ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
De ‘European Broadcasting Union’ beschikt over een communicatiestandaard waarmee digitale
informatie wordt meegestuurd met een conventioneel FM-radiosignaal, onmerkbaar voor de luisteraar.
In dit signaal zit bijvoorbeeld de naam van het station, de frequenties, en het soort programma vervat.
Er wordt een ‘alternatieve frequentie’ gestuurd en de radio kijkt welk van deze frequenties (de huidige
of de alternatieve) de sterkste is. Bij bijvoorbeeld verkeersinformatie zendt een radiostation een TA/TPsignaal uit, waarbij de cd-speler even onderbroken wordt en overschakelt op de radio met de
verkeersinformatie, en omgekeerd.
Onder welke benaming kennen we deze communicatiestandaard ? De 3-letterige afkorting volstaat !

Vraag 6 – TV & Film
Toen men in 1972 begon met uitzenden, was dit het eerste kabel-TV-netwerk dat niet via de
commerciële televisiezenders verkrijgbaar was. Vergelijkbaar met ‘Canal+’ en ‘Prime’ zendt het films,
zelfgeproduceerde televisiefilms en een breed scala aan populaire (en vaak ook kwaliteitsvolle) series
uit. We denken onder andere aan ‘Band Of Brothers’, ‘The Pacific’, ‘Deadwood’, ‘Sex & The City’, ‘The
Sopranos’ en ‘True Blood’.
Naam van dit bekende TV-netwerk, momenteel in handen van het mediaconglomeraat Time Warner ?

Vraag 7 – Sport
De Belgische Voetbalbond heeft eind september een nieuwe fictieve voetbalclub voorgesteld.
Bedoeling is om met het initiatief meer respect voor diversiteit in onze samenleving te bekomen. Het
team bestaat uit 11 ambassadeurs waaronder bondscoach ‘Georges Leekens’, ontslagnemend Minister
van Binnenlandse Zaken ‘Annemie Turtelboom’ en scheidsrechter ‘Jérôme Efong Nzolo’. Toestanden als
de Fukushima-spreekkoren en de anti-Waalse spreekkoren moeten met dit initiatief in de toekomst
vermeden worden.
Over welk intitiatief / fictieve voetbalclub gaat het hier ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Vroeger werd rondom dit aardewerk van klei een gipsen mal gemaakt, waarvan een afgietsel in gietklei
werd gemaakt. Dit afgietsel werd in halfdroge staat verder uitgewerkt en geschuurd, waarna het
uiteindelijk werd gebakken. Vaak werden de beelden later in een duurder materiaal als brons of
marmer uitgewerkt.
Hoe heet dit poreus, ongeglazuurd aardewerk van roodbakkende klei, meestal gebruikt voor
bloempotten en goedkoop servies, maar ook gekend uit de beeldhouwkunst ?
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Vraag 9 – Varia
Het is een Tunesische hete, rode saus die gemaakt is van onder meer pepers, tomaten, komijn,
koriander en knoflook, en die wat wegheeft van sambal en chilisaus. Het wordt vooral in NoordAfrikaanse landen gebruikt bij de bereiding van soepen, couscous, deegwaren, rijstgerechten en
merguez.
Welke saus, die doorgaans in tubes en blik wordt verkocht, zoeken we ?

Vraag 10 – Muziek
We vragen uiteraard de naam van deze recent opgerichte rockband ?

