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Vraag 1 - 2011/2012
We zoeken een 63-jarige Franse zakenman die onlangs de Belgische nationaliteit aanvroeg, omdat dit
voor hem fiscaal interessanter zou zijn.
Volgens Forbes is hij momenteel de rijkste man van Europa en de op drie na rijkste van de wereld.
Wie is deze man, tevens CEO van ‘Louis Vuitton Moët Hennessy’ ?

Vraag 2 - Aardrijkskunde
Als lava, onder een korst, in een lavatunnel stroomt, dan kan het vloeibare lava door de druk in die
lavatunnel door een zwakke plek in het tunneldak heen breken. Als het lava bovengronds komt, stolt
deze en blijft er een holle kegel, van meestal enkele meters hoog, over.
Enkele voorbeelden hiervan zijn te zien nabij de Etna in Sicilië en de Tintron in IJsland.
Naam van dit verschijnsel dat letterlijk vertaald ‘kleine oven’ betekent ?

Vraag 3 - Geschiedenis
De pool Karol Wojtyla, alias Johannes Paulus II, was in 1978 de eerste niet-Italiaan in 455 jaar die werd
aangewezen als paus van de katholieke kerk. De daarvoor regerende paus van niet-Italiaanse komaf was
een Nederlander en was van 1522 tot 1523 aan de macht.
Graag naam en volgnummer van deze 1ste en tot nu toe enige Nederlandse paus ?

Vraag 4 - Fauna & Flora
Dat de legermier als de gevaarlijkste der roofmieren wordt beschouwd, is algemeen bekend. Voor de
grootste soort moeten we echter naar West-Afrika en Congo trekken.
Deze mieren van het geslacht ‘Dorylinae’ kenmerken zich doordat ze lange wegen vormen, bewaakt
door soldaten. Ze zijn erg agressief en vallen ook grote prooien aan, zoals vee. Een kolonie, bestaande
uit gemiddeld 50 miljoen exemplaren, verplaatst zich vrij langzaam, maar heel soms vallen ook mensen
ten prooi aan deze mieren.
Nochtans zijn ze ook nuttig. Ze verdelgen op natuurlijke wijze ongedierte en de Masaï gebruiken de
diertjes als hechtmiddel bij gapende wonden. Door de wondranden bijeen te houden en ze er in te
laten bijten, blijft door de kracht van de kaken de wond gesloten, zelfs nadat het achterlijf is verwijderd.
Naar welke bondgenoot van de legermier zijn we op zoek ?
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Vraag 5 - Wetenschap & Techniek
“De opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof of gas ondervindt, is even groot als het gewicht
van de verplaatste vloeistof of gas.”
Een rechtstreeks gevolg van de deze natuurkundige wet is het feit dat een kg lood in lucht meer lijkt te
wegen dan een kg veren, waarbij de kg een eenheid van massa is, en niet van gewicht.
Qua toepassing moeten we gaan kijken naar vissen, onderzeeboten en ballonnen, die volgens de
principes van de wet probleemloos kunnen stijgen en dalen.
Naam van deze zeer bekende natuurkundige wet ?

Vraag 6 - Film & TV
Na Lien Van de Kelder, in 'Nymphomaniac' van Lars Von Trier, krijgt ook Maaike Neuville een rol in een
erotisch getinte film. Ze speelt de rol van Isadora in de film 'Goltzius and The Pelican Company', een film
die zich afspeelt in 1590 en erotische versies van verhalen uit het Oude Testament vertelt.
Wie is deze Britse regisseur, tevens schrijver en kunstschilder, die deze film gaat inblikken ? Andere
films die hij regisseerde zijn o.a. ‘The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover’, ‘Prospero's Books’ en ‘Eight
& A Half Women’.

Vraag 7 - Sport
We zoeken een voormalig professioneel tennisspeelster. Anders dan vele andere vrouwelijke
kampioenen uit haar tijd, was ze niet tevreden met baseline-duels. Ze was een atletische, complete
speelster die ook het serve-and-volley-spel meester was.
In het dubbelspel won ze 76 WTA-toernooien, waaronder 16 op alle 4 Grandslamtoernooien. Zowel op
de Olympische Spelen van 1988, als die van 1996, won ze samen met Helena Suková de zilveren
medaille. In 1990 lukte het haar in het dubbelspel de eerste plaats op de WTA-ranking te behalen.
In het enkelspel won ze 24 WTA-toernooien, waaronder Wimbledon in 1998. Ook op de Olympische
Spelen van 1996 was ze succesvol door met de bronzen medaille aan de haal te gaan. Haar hoogste
WTA-ranking was de tweede plaats in 1997.
Naar welke Tsjechische tennisspeelster zijn we op zoek ?

Vraag 8 - Kunst & Literatuur
‘50 Shades of Grey’ is het meest verkochte boek van het voorbije jaar. Het boek vertelt het verhaal van
de jonge studente Anastacia Steele die verliefd wordt op de rijke Christian Grey, die haar meeneemt in
zijn SM-wereld.
Wij vragen u de naam van de schijfster van deze bestseller ?
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Vraag 9 - Varia
De wereld van deze RPG-reeks, ontwikkeld door Bethesda Softworks, is bekend vanwege de aandacht
voor detail, realisme, reusachtige speelwerelden en een complexe en rijke geschiedenis. De meeste
games uit de reeks spelen zich af op het continent Tamriel van de planeet Nirn. Het continent is
onderverdeeld in 9 provincies en wordt bewoond door tientallen rassen. Daarnaast zijn er nog de
continenten Akavir, Aldmeris, Atmora, Pyandonea en Yokuda, waar weinig over bekend is.
De vijf belangrijkste games dragen als ondertitel: Arena, Daggerfall, Morrowind, Oblivion en Skyrim.
Naar welke game-reeks zijn we op zoek ?

Vraag 10 - Muziek
Naam van deze ‘funky’ groep ?

