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Vraag 1 - 2011/2012
Op 19 september laatstleden lanceerde deze Britse havenstad haar eigen ‘pound’, met als bedoeling dat
de bevolking zou investeren in de lokale business en dat de lokale bedrijven onderling met deze munt
zouden betalen. Het zou in de eerste plaats ook de plaatselijk economie moeten doen opfleuren.
Het is trouwens niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in Groot-Brittannië. Plaatsen als Lewes, Totnes,
Stroud en Brixton gingen deze stad immers vooraf.
In welke stad in Zuid-West-Engeland werd deze munt gelanceerd ? Ze blijkt evenveel waard te zijn als
de ‘pound sterling’ en kan alleen maar omgewisseld worden in de plaatselijke ‘Credit Union’ bank.

Vraag 2 - Aardrijkskunde
Het is de op één na langste rivier van Europa en de langste binnen de Europese Unie. Ze ontspringt in
het Zwarte Woud in Duitsland, na de samenvloeiing van de Brigach en de Breg, stroomt vervolgens
oostwaarts door Centraal- en Zuidoost-Europa en mondt na 2.829 km in Roemenië en Oekraïne, via een
delta, uit in de Zwarte Zee. Steden als Wenen, Bratislava, Boedapest en Belgrado liggen aan de rivier.
Over welke rivier, met als belangrijkste economische activiteiten de scheepvaart, de visserij en het
toerisme, gaat het hier ?

Vraag 3 - Geschiedenis
Het boek ‘Malleus Maleficarum’ is een 15de eeuws handboek dat gedetailleerd uitlegt hoe heksen
ondervraagd moeten worden en welke foltermethoden het meest effectief zijn. Het werd in 1485
geschreven door de Dominicaanse inquisiteur Heinrich Kramer, ook wel ‘Henricus Institoris’ genoemd.
Hij voegde echter Jacob Sprenger toe als auteur, wat het boek meer bekendheid moest geven. Het
kwam eerst uit in Duitsland, maar werd al snel een succes in de rest van Europa.
Graag de Nederlandse naam van dit boek, al lijkt het qua naam eerder op een werktuig ?

Vraag 4 - Fauna & Flora
‘Salicornia’ is een geslacht van zoutverdragende vetplanten uit de amarantenfamilie. De planten
groeien van nature in de zoutmoerassen, op de stranden en tussen de mangroven van de VS en Europa.
Ze zijn meestal minder dan 30 cm hoog, met kleine schubachtige bladeren, waardoor ze vaak zelfs
bladloos lijken. Vele soorten zijn groen, maar verkleuren rood in de herfst.
Ze zijn zowel gekookt als rauw eetbaar, en zijn qua smaak en structuur vergelijkbaar met jonge
spinaziestengels.
Onder welke naam kennen wij dit plantengeslacht ‘Salicornia’ beter ?
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Vraag 5 - Wetenschap & Techniek
Dit edelgas werd in 1898 ontdekt door William Ramsay en Morris Travers. Het bleef over bij de
ontleding van vloeibare lucht na het verwijderen van water, zuurstof, stikstof, en twee andere
edelgassen.
Vanwege de dure prijs wordt het slechts op zeer beperkte schaal industrieel toegepast. We denken dan
aan fluorescerende verlichting waar het in een gasontladingslamp zorgt voor een bleek paarse kleur; aan
vulling voor geïsoleerd glas; en als hulp bij het in kaart brengen van de ventilatieverdeling in de longen.
Welke kleurloos edelgas, met atoomnummer 36, dat ook bekend staat om de scherpe groene en
oranjerode lijnen in het spectrum, zoeken we ?

Vraag 6 - Film & TV
Deze 32-jarige Canadese acteur begon zijn carrière bij de ‘The Mickey Mouse Club’. Hij legde zich
voornamelijk toe op acteren en speelde o.a. mee in TV-series als ‘Breaker High’ en ‘Young Hercules’. Hij
maakte de overstap naar het witte doek, wat meteen ook een boost gaf aan zijn privéleven.
Zo ontmoette hij de 16 jaar oudere Sandra Bullock bij de opnames van ‘Murder By Numbers’, en begon
hij met haar een relatie. Daarna had hij een knipperlichtrelatie met Rachel McAdams, die hij leerde
kennen op de set van ‘The Notebook’, en nu blijkt hij samen te zijn met Eva Mendes, wiens hart hij
veroverde tijdens de opnames van ‘The Place Beyond the Pines.
Andere films waarin hij meespeelt: ‘Remember The Titans’, ‘Half Nelson’, ‘Fracture’, ‘Drive’ en ‘The Ides
of March’.
Zijn naam graag ?

Vraag 7 - Sport
Dat Michael Phelps op de voorbije Olympische Spelen de beste zwemmer was, valt niet te betwijfelen.
Nochtans zag het er na de finale 200 m vlinderslag naar uit dat het misschien het toernooi van ‘net niet’
ging worden voor de Baltimore Bullit. Hij werd in een spannende tweestrijd op het nippertje geklopt
door een 20-jarige Zuid-Afrikaan. Later in het toernooi, bij de 100 m vlinderslag, waren de rollen echter
omgedraaid.
Welke Zuid-Afrikaans toptalent zoeken we ?
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Vraag 8 - Kunst & Literatuur
Dit populair muziektheater werd einde 19de eeuw in New York geïntroduceerd, en was gebaseerd op het
Franse improvisatietoneel. Het publiek bestond voornamelijk uit het toenmalige proletariaat. De
verschillende, vaak komische acts werden na elkaar gespeeld en als één show gebracht. Het lijkt dus op
wat we in België verstaan onder variété, en kan daarom worden beschouwd als de voorloper van het
hedendaagse cabaret en stand-upcomedy.
Naam van deze theatervorm met als bekendste boegbeelden Charlie Chaplin & The Three Stooges ?

Vraag 9 - Varia
Zijn fascinatie voor de kleding die club-danseressen tijdens zijn jeugd droegen, bleek zijn grootste
inspiratiebron te zijn voor zijn schoenenlabel. Hij maakte in de jaren ’90 stiletto's weer modern, met
hakhoogten van 12 cm en hoger, waarmee hij vooral de benen wou accentueren.
Momenteel ontwerpt hij ook schoenen met een lagere hakhoogte, maar van de glimmende, rode zolen
met in de binnenkant van de schoenen zijn handtekening, neemt hij voorlopig nog geen afstand.
Hoe heet deze zeer gekende, Franse ontwerper ?

Vraag 10 - Muziek
Welke groep hoort u zo dadelijk aan het werk ?

