Vragenronde 7 - EARTH, WIND & FIRE
Vraag 1 - 2011/2012
Elk jaar opnieuw met Pinksteren bruist het van het volk rond de kathedraal van Antwerpen. Dit om het
vuur van Pinksteren te doen oplaaien, zodat dit feest van de Geest niet onopgemerkt aan de Antwerpse
jongeren zou voorbij gaan.
Dit jaar startte de avond met verschillende stukjes toneel op diverse plaatsen in de kathedraal, en
eindigde de avond op de Handschoenmarkt vóór de kathedraal.
Onder welke naam staat dit jaarlijkse evenement bekend ?

Vraag 2 - Aardrijkskunde
Deze deelstaat in het oosten van Duitsland is relatief dunbevolkt, grenst in het oosten aan Polen en aan
de deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren in het noorden, Saksen in het zuiden, Saksen-Anhalt in het
westen en Nedersaksen in het uiterste noordwesten. Berlijn behoort historisch tot het gebied, maar ligt
er sinds 1920 als een enclave middenin. De hoofdstad is Potsdam. Een andere grotere stad is Cottbus.
Naam van deze Duitse deelstaat graag ?

Vraag 3 - Geschiedenis
Toen in 1700 de Spaanse koning Karel II zonder troonopvolger stierf, kwam het rijk in handen van Filips
van Anjou. De andere grootmachten, waaronder Engeland, vreesden een Frans-Spaanse supermacht en
trokken ten strijde tegen Frankrijk. De Spaanse Successieoorlog was een feit, waarbij het treffen van 11
juli 1708 wordt beschouwd als één van de belangrijkste veldslagen in een hele reeks.
John Churchill, hertog van Marlborough, voerde het bevel over de geallieerde legers, bestaande uit
Engeland, Pruisen, Hannover en de Zeven Verenigde Provinciën, terwijl Prins Eugenius van Savoye het
keizerlijke leger aanvoerde. De Fransen werden geleid door de ervaren Lodewijk Jozef, hertog van
Vendôme, en de onervaren Lodewijk, hertog van Bourgondië.
Het Franse leger had, gezien hun overtal, ongetwijfeld de bovenhand kunnen halen, maar door taktische
blunders en de slechte verstandhouding tussen de twee bevelhebbers verspeelde het roemloos zijn
kansen. Tegen de avond moesten ze zich verslagen terugtrekken richting Gent.
Welke veldslag die plaatsvond op 11 juli 1708, en genoemd is naar een nabij gelegen stad, is dit ?
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Vraag 4 - Fauna & Flora
De ‘Leuciscus idus melanotus’ is een zeer actieve scholenvis die gemakkelijk overleeft in een visvijver, en
tot 75 cm lang kan worden. Ze zijn vooral bij valavond en 's nachts actief, omdat ze dan vlak onder het
wateroppervlak op insecten jagen. Ze springen ook regelmatig boven de waterspiegel uit om kleine,
vliegende insecten te vangen. Ook droogvoer en kleinere visjes behoren tot hun dieet.
De ogen zijn kleurloos, de vinnen rozerood, de bek is vrij groot en het lijf is bedekt met relatief kleine
schubjes. Oudere exemplaren krijgen een hogere en dikkere lichaamsbouw. Ze behoren dan ook tot de
familie van de karpers.
Graag de specifieke naam van deze vissoort waarvan, naast diegene die we zoeken, ook nog ‘blauwe’
en ‘zilveren’ exemplaren bestaan ?

Vraag 5 - Wetenschap & Techniek
Ter vervanging van de SCSI (lees ‘skoezie’) lanceerde Apple in 1998 deze seriële bus-technologie.
Stelselmatig veroverde deze technologie naast USB 2.0 een plek in de computerwereld en
consumentenelektronica. Het is tevens bekend onder de namen ‘IEEE 1394’ en ‘IEEE 1394b’, en komt in
de praktijk voornamelijk als 4- en 6-pins-aansluiting voor.
Naam van deze aansluitingstechnologie met rechthoekige vorm ?

Vraag 6 - Film & TV
Deze Amerikaanse actrice, in 1916 geboren in Tokio, was de dochter van een Britse octrooigemachtigde
en actrice Lilian Fontaine. In de jaren '30 en '40 speelde ze vaak in films met Errol Flynn, maar brak in
1939 definitief door met haar rol in het filmepos ‘Gone With the Wind’, waarvoor ze een oscarnominatie
kreeg. In 1946 won ze eindelijk haar eerste Oscar voor haar rol in ‘To Each His Own’ en deed dit in 1949
nog eens over voor haar rol in ‘The Heiress’. Andere films waarvoor ze een oscarnominatie kreeg, waren
‘Hold Back the Dawn’ uit 1941 en ‘The Snake Pit’ uit 1948.
Sinds de dood van Katharine Hepburn wordt ze gezien als de laatste nog levende grote filmster uit de
jaren '30-'40, en is ze na Luise Rainer de oudste nog levende Oscar-winnares. Haar naam graag ?

Vraag 7 - Sport
Dat Bradley Wiggins dit jaar met sprekelijk gemak de Tour heeft gewonnen, weten jullie beslist allemaal.
Nochtans had niet iedereen het zo gemakkelijk.
Welke Fransman heeft de bedenkelijke eer de Tour-geschiedenis in te gaan als de ‘rode lantaarn’ van
2012 ?
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Vraag 8 - Kunst & Literatuur
We zijn op zoek naar twee Nobelprijswinnaars. De eerste kreeg zijn prijs in 1904, als erkenning voor de
originaliteit en inspiratie van zijn poëtische oeuvre, dat het natuurlijke karakter van zijn volk
weerspiegelde. Hij was mede-oprichter van ‘Félibrige’, een vereniging van schrijvers en dichters die de
Provençaalse/Occitaanse taal en cultuur trachtte te bevorderen. Twee van zijn werken: het gedicht
‘Mireio’ en het woordenboek van de Occitaanse taal ‘Lou tresor dou Félibrige’.
De andere kreeg in 1945 als eerste Latijns-Amerikaanse persoon de Nobelprijs voor Literatuur uitgereikt
voor haar lyrische poëzie, waarmee ze het idealisme van de Latijns-Amerikaanse wereld wilde
weerspiegelen. Ze was naast dichteres ook diplomate en hoogleraar. Enkele van haar werken: ‘Juegos
Florales’, ‘Sonetos de la Muerte’, ‘Tala’ en ‘Lagar’.
Naam van deze Franse schrijver en/of het pseudoniem van deze Chileense schrijfster ? Het
pseudoniem van de schrijfster is, aangezien hij haar grote voorbeeld was, de echte naam van de
schrijver.

Vraag 9 - Varia
De missie van deze organisatie is, in opdracht van de Vlaamse agrarische producent en de Vlaamse
Overheid, in binnen- en buitenland de marketing te verzorgen van de producten en diensten van de
landbouw-, tuinbouw-, visserij- en agrovoedingsectoren, en zo een toegevoegde waarde te creëren die
bijdraagt tot leefbare en duurzame sectoren, in het bijzonder in het belang van de primaire sector.
Hoe heet nu deze privaatrechtelijke organisatie die in opdracht van de Vlaamse Overhied handelt ?
Voluit is dit het ‘Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing’ ! Wij zoeken het letterwoord.

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

