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Vraag 1 - 2011/2012
Op 1 november wordt in Groot-Brittannië het ‘Album van het Jaar’ bekroond. Een panel van
onafhankelijke experts, voorgezeten door Simon Frith, zal uit een shortlist met albums van Britse en
Ierse artiesten een keuze moeten maken.
De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1992, met als bedoeling de albums van de shortlist te
promoten in binnen- en buitenland. Toen ging ‘Primal Scream’ voor hun album ‘Screamadelica’ met de
onderscheiding aan de haal en vorig jaar was het ‘PJ Harvey’ met het album 'Let England Shake'.
Hiermee sleepte zij als eerste artiest ooit deze prestigieuze prijs voor de 2de keer in de wacht.
Dit jaar behoren o.a. Michael Kiwanuka, Django Django, Ben Howard, Lianne La Havas en Jessie Ware
tot de kanshebbers. Naam van deze prestigieuze prijs ?

Vraag 2 - Aardrijkskunde
Tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, op de grens van de provincies ZuidHolland en Zeeland, ligt een meer ontstaan uit een zee-arm van de Noordzee. In het kader van de
Deltawerken werd het meer door de gelijknamige dam en de Brouwersdam van de zee afgesloten. Het
is het grootste zoutwatermeer van West-Europa, en is vooral van belang voor de watersport en andere
recreatie.
Naam van dit meer graag ?

Vraag 3 - Geschiedenis
In 1906 emigreerde deze Siciliaan naar de VS, waar hij al snel in het criminele circuit terecht kwam. In
1916 waren hij en zijn ‘Five Points Gang’, waartoe ook Meyer Lansky en Bugsy Siegel behoorden,
verdachten in diverse moordzaken. Begin jaren ’20 kregen de New Yorkse maffiabazen Frank Costello
en Vito Genovese belangstelling voor zijn bende, waardoor hij in het maffiacircuit terecht kwam.
Toen de ‘Night of the Sicilian Vespers’ ervoor gezorgd had dat zijn grote concurrenten, de oude garde,
uit de weg waren geruimd, dwong hij meer respect af. Hij was als maffialeider actief in de prostitutie,
drugshandel en afpersing, maar werd pas bij zijn 25ste arrestatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van
40 jaar. In 1946 werd hij uit de gevangenis ontslagen en werd zijn straf kwijtgescholden. Hij had tijdens
WO II via zijn Italiaanse contacten de Amerikaanse militaire geheime dienst geholpen.
Wie is deze invloedrijke maffioso, die in 1962 overleed in Napels, en zijn bijnaam te danken heeft aan
zijn vermogen om lange tijd uit handen van justitie te blijven en meerdere aanslagen te overleven ?
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Vraag 4 - Fauna & Flora
De ‘Ursus arctos middendorffi’ is een ondersoort van de bruine beer, waarvan sommige zelfs groter en
zwaarder worden dan de ijsbeer. Gemiddeld weegt een mannetje zo'n 400 tot 500 kg. Het zijn dan ook
de grootste beren en meteen ook grootste landroofdieren op aarde.
In de zomer eten ze voornamelijk plantaardig voedsel, zoals bessen en wortels, maar ook een hert durft
wel eens op het menu te staan. In de herfst doen ze zich tegoed aan zalm, aangezien ze voor hun
winterslaap een dikke vetlaag moeten aanleggen.
Welke beer zoeken we ? Hij komt voor in Noord-Amerika, en dan vooral nabij Alaska op de eilanden
Afognak, Shuyak én het eiland waaraan de beer zijn naam te danken heeft.

Vraag 5 - Wetenschap & Techniek
In chemische laboratoria werd deze beker met stamper gebruikt om stoffen tot poeder te malen en te
vermengen. In apotheken wordt dit nog gebruikt voor sommige zogenaamde ‘magistrale bereidingen’.
Het is vervaardigd uit hard materiaal, zoals steen, brons, koper, aardewerk of kristal, en heeft soms een
gepolijste binnenzijde.
Graag één van de twee benamingen ?

Vraag 6 - Film & TV
Deze Engelse TV-serie, die in 2010 voor het eerst werd uitgezonden op Sky 1, is gebaseerd op de
gelijknamige boeken van ex-SAS-soldaat Chris Ryan en is volledig op locatie opgenomen in het ZuidAfrikaanse Gauteng.
In het eerste seizoen speelt Richard Armitage ‘John Porter’, een voormalig Brits soldaat van de Special
Forces, die wordt teruggeplaatst bij de afdeling Section 20 van de MI-6. In zes afleveringen vertelt men
het verhaal van een in Irak ontvoerde Britse journaliste, de aanslag op Robert Mugabe in Zimbabwe en
het plegen van een reeks van aanslagen op Amerikaanse troepen in de Afghaanse provincie Helmand.
Het tweede seizoen telt 10 afleveringen en draagt de ondertitel ‘Project Dawn’. Hierin is John Porter
gevangen genomen door de terrorist Latif. De sectie stuurt Michael Stonebridge en Damian Scott,
gespeeld door Philip Winchester en Sullivan Stapleton, uit om Porter te redden. De zoektocht leidt hen
naar een hotel in India, waarna de zoektocht vergroot naar Zuid-Afrika, Sudan, Kosovo en Oostenrijk.
Naam van deze serie, waarvan ondertussen ook het derde seizoen met ondertitel ‘Vengeance’ tot
voor een paar weken op 2BE te zien was ?
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Vraag 7 - Sport
Het nieuwe cyclocross-seizoen is zonet van start gegaan en het is zoals elk jaar weer uitkijken naar de
grote kampioenschappen. Zo zal het Belgisch Kampioenschap dit seizoen plaatsvinden aan het
Zilvermeer in Mol.
Maar weten jullie in welke stad het WK Veldrijden dit seizoen zal plaatsvinden ?

Vraag 8 - Kunst & Literatuur
Deze handwerktechniek, verwant aan kantklossen, bestaat uit het handmatig knopen van draden zodat
een patroon verschijnt. Een knoop bestaat uit 4 naast elkaar liggende draden, waarbij de buitenste
draden gebruikt worden om de knoop mee te maken en de binnenste draden om de knoop rond te
maken. In zijn meest bekende vorm wordt de techniek gebruikt om armbandjes te maken. Hiervoor
worden simpele basisknopen gebruikt, zoals de rechte of gedraaide knoop.
Naar welke handwerktechniek zijn we op zoek ?

Vraag 9 - Varia
Deze Amerikaanse spel- en speelgoedfabrikant, met hoofdzetel in Pawtucket, is de op één na grootste
speelgoedproducent ter wereld. Als ’s werelds grootste producent van bordspellen brengt het deze op
de markt via diverse dochterbedrijven als Parker Brothers en Milton Bradley.
Bekende bordspellen zijn: Monopoly, Cluedo, Levensweg, Risk, Scrabble, Trivial Pursuit, Jenga, enz … .
Welk bedrijf zoeken we ?

Vraag 10 - Muziek
We gaan even terug naar de 60’s.
Welke meidengroep hoort u hier aan het werk ?

