Vragenronde 3 - VERTELSELKES
Vraag 1 - 2011/2012
De man die we zoeken was president van Liberia tussen 1997 en 2003. Hij werd destijds door het Sierra
Leone-tribunaal, wegens oorlogsmisdaden, aangeklaagd en vluchtte naar Nigeria.
In 2006 diende de nieuwe presidente van Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, bij de Nigeriaanse regering een
verzoek in om hem uit te leveren, en ze kreeg haar zin. Eind april 2012 werd hij unaniem schuldig
bevonden aan alle 11 onderdelen van de aanklacht en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 50 jaar.
Naam van deze man ?

Vraag 2 - Aardrijkskunde
We zijn op zoek naar een county in de Amerikaanse staat New York, én het grootste en etnisch meest
diverse stadsdeel van New York City. De county is vernoemd naar Catharina van Bragança, de Portugese
vrouw van Karel II van Engeland en het was één van de eerste 12 counties van de huidige staat New
York. Het huidige ‘stadsdeel’ is onderverdeeld in de buurten Jamaica, Long Island City, Flushing en Far
Rockaway. Tevens is deze ‘borough’ gekend vanwege de luchthavens ‘LaGuardia’ en ‘John F. Kennedy’.
Welke ‘county’ én ‘borough’ bedoelen we ?

Vraag 3 - Geschiedenis
Twee van zijn vrouwen heeft hij laten onthoofden, van twee heeft hij zich laten scheiden, één overleed
in het kraambed en de zesde heeft hem overleefd. Mede door zijn vele huwelijken en door de vele
executies die hij in zijn naam heeft laten uitvoeren, kreeg hij een toepasselijke, uit de literatuur
ontleende, bijnaam.
Wat was de bijnaam van Hendrik VIII ?

Vraag 4 - Fauna & Flora
Op de spinnen uit het geslacht ‘Sosippus’ na, gebruiken deze spinnen behorende tot de familie
‘Lycosidae’ hun spinsel niet om vallen te maken. Wel is er van een aantal soorten bekend dat ze hun
spinsel gebruiken als een soort ‘lifeline’. Voorts maken mannetjes, die een lijn van een vrouwtje vinden,
er gretig gebruik om het vrouwtje op te sporen en zo te kunnen paren. De vrouwtjes dragen hun
bevruchte eieren mee in een eicocon, aangezien de jonge spinnetjes na het uitkomen op de rug van hun
moeder klimmen en daar nog een aanzienlijke tijd verblijven.
Sommige soorten leven in holtes om hun prooien op te wachten, andere zwerven rond, op zoek naar
een geschikt slachtoffer. In tegenstelling tot de meeste andere spinnen hebben ze een goed
gezichtsvermogen en kunnen ze goed jagen.
Naar welk spinnengeslacht zijn we op zoek ?
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Vraag 5 - Wetenschap & Techniek
Het is eigenlijk de voorloper van de lucifer, en diende dus om vuur te maken. Het was een doosje
waarvan de inhoud bestond uit een licht ontvlambaar materiaal. Verder had men nog een vuursteentje
en een metalen ring nodig, bestaande uit koolstofhoudend ijzer. Als de vuursteen dicht genoeg bij het
katoen werd gehouden, kon men proberen om met de metalen ring een vonk op de stof te doen
belanden en zo met een beetje behendigheid een vlammetje op te wekken. Begin 20ste eeuw raakte het
door de komst van de lucifers in onbruik.
Naam van dit, in zijn tijd, handige hebbeding ?

Vraag 6 - Film & TV
Will Bloom, gespeeld door Billy Crudup, vertelt het levensverhaal van zijn vader Ed, gespeeld door Ewan
McGregor, die hij pas op zijn sterfbed echt leert kennen. Hij vertelt niet hoe het echt is gebeurd, maar
hoe hij zijn vader het altijd vertelde. De film omvat dus twee verhaallijnen: één waarin Will probeert zijn
vader te doorgronden en één waarin het levensverhaal van Edward, met verzinsels en al, in flashbacks te
zien is. Uiteindelijk komen beide verhalen samen. Een bijzondere rol in het verhaal is die van de reus
'Karl the Giant' gespeeld door de 2,29 meter lange Matthew McGrory.
Hoe heet deze Tim Burton-film uit 2003, gebaseerd op de gelijknamige roman van Daniel Wallace ?

Vraag 7 - Sport
Deze linksachter begon bij de jeugd van Fremad Amager en maakte in 1982 zijn debuut in het A-elftal.
Hij werd ontdekt door de scouts van Anderlecht en maakte zo in 1982-1983 zijn debuut in de Belgische
Eerste Klasse. Hij bleef in totaal acht seizoenen bij de Brusselse club, waarmee hij drie keer
landskampioen werd, tweemaal de Beker van België in de wacht sleepte en in 1983 de UEFA-Cup won.
In 1990 verhuisde hij voor eveneens acht seizoenen naar FC Köln tot aan zijn stop in 1998.
Hij speelde 30 keer voor zijn nationale ploeg, goed voor twee doelpunten, deelname aan het WK van
1986 in Mexico en de Europese titel in 1992.
Welke nu 47-jarige Deen zoeken we ? Op het EK van 1992 raakte hij in de match tegen Nederland
zwaar gekwetst aan de linkerknie.
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Vraag 8 - Kunst & Literatuur
Hij was Frans architect, arts en anatoom, maar ook succesvol auteur van verhandelingen over fysica en
biologie. Door zijn studies en werk in de geneeskunde had hij een goede kennis van de klassieke talen,
wat hem later van pas zou komen in het werk ‘De Architectura’ van Vitruvius. Hij sloot zijn medisch
kabinet en werd lid van de ‘Académie des Sciences’ om zich zo volledig te kunnen inzetten voor zijn
wetenschappelijk onderzoek. In 1672 werd hij ook lid van de ‘Académie Royale d’Architecture’. Hij had
namelijk veel aandacht voor mechanica en ontwierp tal van machines die hun toepassing vonden in het
leger en de bouwkunst. Hieruit ontstonden zijn ‘Traité de Méchanique’ en ‘Essais de Physique’.
Hoe heet deze architect, die de oostelijke vleugel van het Louvre ontwierp, en stierf in 1688 ?

Vraag 9 - Varia
In België heet hij ‘Pietje de Dood’ en in Nederland ‘Magere Hein’.
Hoe heet hij over de plas, meerbepaald in Groot-Brittannië ?

Vraag 10 - Muziek
Graag de uitvoerders van volgend fragment ?

