Rode Draad-ronde
Vraag 1 – Sport
Deze 36-jarige Peruviaanse rechterflankspeler komt momenteel uit voor ‘Hartlepool United’, in de
‘League One’. In het begin van zijn carrière speelde hij voor ‘Sporting Cristal’ en ‘Deportivo Municipal’,
om via ‘Boca Juniors’, in 1998 bij ‘Newcastle United’ terecht te komen. Hij speelde er tot 2004, ging
vervolgens naar ‘Aston Villa’, en keerde na één seizoen terug naar ‘Newcastle United’, waarvoor hij in
240 wedstrijden 45 keer scoorde. Vanaf 2007 veranderde hij jaarlijks van club. Zo passeerde hij bij
‘West Ham United’, ‘Larissa’, ‘Universitario De Deportes’, ‘Leiscester City’ en ‘Hull City’.
Hij heeft, door zijn goede techniek, een uiterst accurate cross en een fantastische vrije trap in de voeten.
Naam van deze man die voor zijn nationale ploeg 20 maal de netten deed trillen in 95 wedstrijden ?

Vraag 2 – Film
Reeds op jonge leeftijd raakte deze 39-jarige filmregisseur, filmproducent, schrijver en acteur
geïnteresseerd in films. Toen hij in 1994 van Boston naar Los Angeles verhuisde, was hij klaar voor het
serieuze werk. Hij schreef in 1995 het script van ‘Cabin Fever’, en bracht deze film in 2001 uit. Zijn
tweede langspeelfilm ‘Hostel’ werd een groot succes bij de boxoffice, met als verdienste dat ie in 2006
als mede-uitvinder van het sub-genre ‘gorno’ werd aanzien.
In 2007 regisseerde hij de fake trailer voor de film ‘Grindhouse’ en was hij te zien in ‘Death Proof’ en
‘Thanksgiving’. Ook was hij te zien in ‘Hostel: Part II’ en in ‘Inglourious Basterds’ van Quentin Tarantino,
waarin hij ‘The Bear Jew’ speelde.
Zijn naam graag ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Hij was tsaar van Rusland, grootvorst van Finland en titulaire koning van Polen. Hij werd geboren als
eerste kind en oudste zoon van tsaar Alexander III en tsarina Maria Fjodorovna.
Enerzijds was hij, als één van de initiatiefnemers tot de ‘Vredesconferentie van Den Haag’, begaan met
het behoud van de vrede in Europa. Anderzijds wordt zijn regeringsperiode gekenmerkt door een aantal
grote oorlogen, met een economische en militaire ineenstorting van het eens zo machtige Rusland tot
gevolg. Hij werd verslagen in de ‘Russisch-Japanse Oorlog’, wat een directe aanleiding was tot de
‘Russische Revolutie’ van 1905 tot 1922. In augustus 1914 keurde hij de Russische mobilisatie goed, die
gezien wordt als de eerste fatale stap in de ‘Eerste Wereldoorlog’. Meer dan 3 miljoen Russen
sneuvelden, en minder dan drie jaar later was de ondergang van het ‘Huis Romanov’ een feit.
Naam van deze man ?

Rode Draad-ronde
Vraag 4 – Strips
In het oudste Kiekeboe-verhaal, nog vóór ‘De Wollebollen’ heette ze ‘Sofie’. Sindsdien heeft ze echter
een andere naam.
Hoe heet de vrouw van Marcel Kiekeboe ?

Vraag 5 – Aardrijkskunde
Het is een 2.333 km lange rivier die ontspringt in het ‘Rocky Mountain National Park’ en de
zuidwestelijke staten Utah, Arizona, Nevada en Californië doorstroomt. Oorspronkelijk mondde ze, via
Mexico, uit in de ‘Golf van Californië’ maar doordat al het water gebruikt wordt voor irrigatie en
drinkwatervoorziening, stopt ze tegenwoordig voordat ze Mexico bereikt. In het stroomgebied liggen
talloze grote maar ook kleine zijrivieren. We denken aan de ‘Virgin’, de ‘Paria’ en de ‘Kanab’. De
bovenloop van bijna 1.600 km is zeer diep ingesneden waardoor er verschillende ‘canyons’ ontstaan.
Naam van deze rivier, gekend door haar vele stuwdammen en stuwmeren ?

Vraag 6 – Wetenschappen
‘C6-H10-O5’ zegt jullie waarschijnlijk niet zoveel. Het is de molecuulformule van een stof die in de
natuur als voedselreserve voor planten dient, en eigenlijk de verzamelnaam is voor complexe polymeren
van glucose en koolhydraten. Na het verpulpen van de plantencellen met water komt de stof vrij uit de
cel, zet ze zich en bezinkt ze als een wit poeder op de bodem van het bereidingsvat.
In het Duits heet deze stof of bestanddeel ‘Stärke’, verwijzend naar één van de oudste toepassingen:
het stijven of sterken van doek. Hoe noemen wij dit bestanddeel ?

Vraag 7 – TV
U hoort zo dadelijk de begintune van een Amerikaanse TV-serie van eind jaren ’70, begin jaren ’80.
Welke serie ?

