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Vraag 1 - 2011/2012
Telecombedrijf Belgacom werd onlangs door de ‘Raad voor Mededinging’ verplicht een aantal van de
winkels van de telecom-keten die we zoeken van de hand te doen aan YouCall. Dit was één van de
voorwaarden waaraan Belgacom moest voldoen toen ze in januari laaltsleden de eigenaar van de keten,
genaamd ‘Wireless Technology’, overnamen.
Welke telecom-keten, met garantie van de laagste prijs én overname van uw oude GSM, zoeken we ?

Vraag 2 - Aardrijkskunde
Furnace Creek zou na recordhouder van de hoogste temperatuur ooit gemeten in de VS, mogelijk ook
recordhouder worden van de hoogst gemeten temperatuur ooit ter wereld. Op 10 juli 1913 werd daar
een temperatuur gemeten van 56,7 °C. Nochtans werd er in Azizia op 13 september 1922 een
temperatuur van 57,8 °C gemeten, maar deze meting wordt nu vanwege allerlei redenen zwaar betwist.
Furnace Creek is het hoofdkwartier in Death Valley, maar weten jullie ook in welke woestijn Azizia
gelegen is ? Ze vormt namelijk het noordoostelijke deel van de Sahara.

Vraag 3 - Geschiedenis
Eind 19de eeuw was China een grootmacht in verval. De westerse mogendheden profiteerden hiervan
en door de toenemende sociaal-economische ontwrichting leidde dit tot grote onvrede bij de verarmde
agrarische bevolking, waardoor rebellerende, half religieuze organisaties ontstonden. Zelfs tot in de
Chinese hoofdstad werden spoorwegen opgebroken, telegraafverbindingen verbroken en kerken
vernield. Westerlingen, Japanners en Chinese christenen werden aangevallen en hun goederen
geplunderd. 500 buitenlanders, vooral zendelingen en missionarissen, werden vermoord. Toen de
rebellen nog eens samen gingen met delen van het keizerlijke leger, was het hek helemaal van de dam.
Hoe heette deze Chinese nationalistische opstand tussen de jaren 1899 & 1901, gericht tegen de
Westerse mogendheden en hun invloed op de handel, politiek, religie en technologie ?

Vraag 4 - Fauna & Flora
We zijn op zoek naar een kattenras dat bekendstaat om zijn zeer korte poten, veroorzaakt door een
dwergmutatie, genaamd ‘achondroplasie’. Op de sterk verkorte poten na heeft het ras het uiterlijk van
een huiskat en komt het voor in alle kleuren en patrooncombinaties, in zowel langhaar als korthaar.
Door die korte poten zijn de bewegingsmogelijkheden beperkt, en is het zelfs onmogelijk om goed te
springen of te rennen.
Graag de naam van dit ras, dat zijn naam te danken heeft aan de dwergen in ‘The Wizard of Oz’ ?
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Vraag 5 - Wetenschap & Techniek
Letterlijk uit het Engels vertaald betekent woord ‘naaf’, waarbij moet worden gedacht aan de naaf in het
midden van een fietswiel. Vanwege de analogie is het woord in een computernetwerk het middelpunt
van de aangesloten computers én in de wereld van het luchtverkeer een luchthaven waar men overstapt
op andere vluchten, zo mogelijk van dezelfde maatschappij.
Naar welke 3-letterig woord zijn we op zoek ?

Vraag 6 - Film & TV
Wesley Tersago, gespeeld door Johnny de Mol, studeert aan de Amsterdamse Filmacademie, maar
wordt daar al snel aan de deur gezet. Hij komt terecht in de gangsterbende van zijn vader Ronny
wanneer ze samen een elektrozaak overvallen. Met één van de gestolen fototoestellen besluit Wesley
de praktijken van het genootschap op band te zetten. Wat volgt zijn gewelddadige, maar ook
humoristische en zelfs emotionele scènes.
Verder herkennen we nog Manou Kersting, Veerle Dejonghe en Chris Willemsen.
Welke gloednieuwe misdaad-comedy-serie van en met Luk Wyns zoeken we ?

Vraag 7 - Sport
Een touchdown is zes punten waard, een fieldgoal drie, maar men kan in het American football ook
twee punten scoren. Dit gebeurt wanneer het aanvallende team wordt teruggedrongen in hun eigen
‘end zone’ en de baldrager getackeld wordt of uit de ‘end zone’ wordt gedreven. Een andere, weliswaar
minder voorkomende, variant is wanneer het aanvallende team bepaalde overtredingen maakt in de
eigen ‘end zone’.
Met welke term wordt zo’n spelsituatie in het American football aangeduid ?

Vraag 8 - Kunst & Literatuur
We zoeken een techniek uit de schilderkunst, film en fotografie waarbij de licht-donkercontrasten
sterker worden uitgebeeld dan ze in werkelijkheid zijn. Er wordt weinig gebruik gemaakt van de
middentonen, wat de dramatiek en de 3-dimensionale vormen ten goede komt. De lichtbron zelf is
meestal niet duidelijk aanwijsbaar, zodat het zowel de zon als een kaarsvlam zou kunnen zijn.
Welke schildertechniek, ontstaan in de renaissance en vooral toegepast in de barok zoeken we ?
Meesters van deze techniek zijn bvb. Rembrandt, maar ook zijn voorganger Caravaggio.
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Vraag 9 - Varia
Na de Tweede Wereldoorlog was er economische groei en een toegenomen levensstandaard in
Vlaanderen, waardoor 'de nieuwe rijken' minder behoefte hadden om de prestigevarianten van de
standaardtaal te gebruiken. Zo is een Vlaamse tussentaal ontstaan, die gekenmerkt wordt door een
overvloedig gebruik van dialectkenmerken. Typische elementen daarvan zijn onder meer de
verkleinwoorden op ‘-ke’ (bvb. manneke) en de aanspreekvormen ‘ge’ en ‘gij’.
Hoe kennen we deze Vlaamse tussentaal beter ?

Vraag 10 - Muziek
Naam van deze zangeres ?

