Superronde
In deze ronde krijgt u per thema twee vragen, een A-vraag voor 1 punt en een moeilijkere B-vraag voor 2
punten. U vult beide antwoorden in, waardoor u in totaal 9 maal 3 punten kunt verdienen, een totaal
dus van 27 punten !
Vraag 1 - POLITIEKE CONSTRUCTIES
A-vraag
Deze techniek waarbij men een ongewenste of gevaarlijke situatie probeert te isoleren door er een
beschermende kring rond te leggen, wordt ook wel 'schutkring' genoemd.
In de binnenlandse politiek is er sprake van als men een groep of een initiatief consequent negeert en
weigert hen bij politieke zaken of het openbaar bestuur te betrekken. Hoewel het hetzelfde beoogt, is
dit het tegenovergestelde van ‘repressieve tolerantie’.
Naar welk begrip zijn we op zoek ? Men zette hiermee ‘extreem rechts’ jarenlang buitenspel.
B-vraag
In de Belgische politiek wijst men tijdens parlementsverkiezingen soms restzetels toe door, over
verschillende stemdistricten heen, lijsten van dezelfde partij of samenwerkende partijen te groeperen.
Dit geeft dikwijls aanleiding tot verrassende resultaten, waarbij relatief slecht scorende politici toch een
zetel behalen dankzij de stemmen van confraters in aangrenzende kiesdistricten.
Met welke term wordt nu zo’n politiek maneuver aangeduid ?

Vraag 2 - GODDELIJKE HEMELLICHAMEN
A-vraag
Het is vanaf de zon gezien de vijfde en tevens grootste planeet van ons zonnestelsel. De planeet heeft
geen vast oppervlak en is daardoor een zogenaamde ‘gasreus’.
Naam van deze planeet ?
B-vraag
Het is de kleinste dwergplaneet in het Zonnestelsel en de enige in de planetoïdengordel. Ze werd in
1801 door Giuseppe Piazzi ontdekt en was zelfs een halve eeuw geclassificeerd als de achtste planeet.
Met een diameter van ongeveer 950 km is ze verreweg het grootste object in de planetoïdengordel. Het
oppervlak is waarschijnlijk een mengsel van waterijs en gesteente. Ook zou er mogelijk een oceaan van
vloeibaar water onder het oppervlak liggen. Bovendien is ze vanwege de hoge schijnbare helderheid
onzichtbaar voor het blote oog.
Welke dwergplaneet, tevens Romeinse godin, zoeken we ?
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Vraag 3 - BEESTIGE MILITAIRE OPERATIES
A-vraag
Deze militaire operatie vond plaats in Irak en was een grootschalige raketaanval, die van 16 tem 19
december 1998 werd uitgevoerd door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
De aanvallen kwamen een uur nadat het hoofd van de wapeninspectie van de Verenigde Naties aan de
Veiligheidsraad had meegedeeld dat het Iraakse regime wapeninspecties systematisch tegenwerkte.
Het doel was om Iraks vermeende wapenprogramma te saboteren.
Welke naam kreeg deze zeer bekende militaire operatie ?
B-vraag
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit de codenaam voor een reeks terugtrekkingen van het Duitse
leger aan het Russische oostfront. De terugtrekkingen vonden plaats in de periode van 1 tem 22 maart
1943 en hadden als gevolg dat het saillant bij Rzjev ophield te bestaan, en het front met 230 kilometer
werd verkort. Hierdoor konden 21 divisies elders worden ingezet.
Over welke operatie hebben we het hier ?

Vraag 4 - LEKKERE BEESTJES
A-vraag
Deze loopvogel komt van nature alleen maar voor in Nieuw-Zeeland en dankt zijn naam aan de Maori's.
Deze is namelijk afgeleid van de kreet van het mannetje tijdens het paarseizoen. Hij is ongeveer even
groot als een gewone kip en is met afstand de kleinste loopvogel. Uit onderzoek blijkt dat hij ook
verwant is aan de casuaris en mogelijk ook aan de uitgestorven moa.
Hoe heet deze ondertussen bedreigde loopvogelsoort ?
B-vraag
We zoeken een familie van vogels uit de orde ‘zangvogels’ en de onderorde ‘schreeuwvogels’. Ze leven
vooral in Zuidoost-Azië en tropisch Australië, en er zijn van de 33 soorten slechts enkele die in Afrika
voorkomen. De meeste soorten hebben een fel gekleurd, soms glinsterend, verenkleed. Hun lichaam is
eerder rond, met een korte staart, lange poten en een vrij sterke snavel.
Dankzij hun lange poten kunnen ze als het ware een opgerichte houding aannemen zodat ze roofdieren
of andere bedreigingen al snel kunnen zien aankomen. Ze rennen dan eerder weg, dan dat ze
wegvliegen. Bovendien hebben ze ook sterk ontwikkelde reukzintuigen, waarmee ze efficiënt naar
insecten en andere ongewervelde dieren, zoals slakken, kunnen zoeken.
Naar welke vogelfamilie zijn we op zoek ? Enkele voorbeelden zijn de Gurney’s-, Chinese-, Kochs-,
zwartkruin- en reuzen … !
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Vraag 5 - DE 3 AGGREGATIETOESTANDEN VOORBIJ
A-vraag
Als bvb. water tegelijkertijd ook als ijs en waterdamp voorkomt, is de temperatuur precies 0,01 °C of
273,16 Kelvin, bij een druk van 611,73 Pascal. Het kan dus voorvallen dat een stof tegelijkertijd
voorkomt in 3 fasen, die onderling in evenwicht zijn. Het bijzondere hiervan is, dat in geval van pure
stoffen de temperatuur en de druk vastliggen. Alleen de verhoudingen van de fasen kunnen variëren.
Hoe noemt men dit fenomeen waarbij een stof tegelijkertijd in zowel vaste-, vloeibare- als gasvorm
voorkomt ?
B-vraag
Bij deze laag-energetische toestand, die slechts voorkomt bij temperaturen nabij het absolute nulpunt,
overlappen de materiegolven van de deeltjes zodanig, dat ze niet meer van elkaar onderscheiden
kunnen worden en er één grote materiegolf, ook wel ‘superatoom’ genoemd, waarneembaar is. Deze
toestand wordt, naast vast, vloeibaar, gas en plasma, ook wel de 5de aggregatietoestand genoemd.
Naam van deze aggregatietoestand, die rechtstreeks gelinkt is met de ‘supervloeibaarheid’ van
materie ?

Vraag 6 - ZO VADER, ZO ZOON !
A-vraag
De zoon kennen we van hoofdrollen in de films ‘Get Over It’ (2001) en ‘Orange County’ (2002). Verder is
hij te zien in King Kong, Untraceable, The Great Buck Howard, The House Bunny en W.
Op TV was hij te zien in de SF-serie Roswell, in seizoen 6 van Dexter en in de met 6 Emmy Awards
bekroonde oorlogsserie Band Of Brothers.
Ook zijn vader speelde in deze laatste serie mee, maar hij is veeleer bekend van films als Splash, Big, A
League Of Their Own, Philiadelphia, Cast Away, Saving Private Ryan, Forrest Gump, en ga zo maar door.
Hun familienaam graag ?
B-vraag
De vader kennen we o.a. van films als The Hunt For Red October, Good Will Hunting, Ronin, King Arthur,
Angels & Demons, Thor, The Girl With The Dragon Tattoo en The Avengers.
De zoon brak maar echt door in 2008 als vampier-sheriff Eric Northman in de serie True Blood. Deze
doorbraak zorgde ervoor dat hij ook in de filmwereld stilaan zijn weg begint te vinden. Zo is hij te zien in
Straw Dogs, Melancholia en Battleship.
Familienaam van deze vader en zoon uit het hoge noorden ?
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Vraag 7 - BETREURDE TOPSPORTERS
A-vraag
Deze Gentenaar behaalde een overwinning in de ‘GP Briek Schotte’ en won de 17de etappe van de
‘Ronde van Spanje 2008’. In de ‘Ronde van Italië 2010’ won hij, na een bewogen 3de etappe door
Zeeland, in Middelburg de spurt van een door wind en valpartijen uitgedund peloton.
In de 3de etappe van de ‘Ronde van Italië 2011’ maakte hij op 9 mei 2011 een dodelijke val tijdens de
afdaling van de ‘Passo del Bocco’. Hij bleef met zijn pedaal achter een muurtje haken, waarna hij viel en
20 meter over het asfalt schoof. Hij overleed praktisch onmiddellijk aan de gevolgen van een
schedelbreuk.
Naam van deze op 26-jarige leeftijd verongelukte wielrenner, die op het moment van het ongeluk
voor Team Leopard-Trek reed, nadat hij de overstap had gemaakt van Quickstep ?
B-vraag
Op 12 februari 2010, vlak voor de openingsceremonie van de Winterspelen in Vancouver, vloog deze
nog maar 21-jarige Georgische rodelaar tijdens een training in het ‘Whistler Sliding Centre’ met ruim 140
km/u uit de laatste bocht van het parcours, en klapte tegen een zware pilaar. Kort erna overleed hij in
het ziekenhuis, reanimatie mocht niet meer baten.
Naam van deze man, die nooit echt noemenswaardige resultaten heeft geboekt ?

Vraag 8 - BIOGRAFIEËN MET EEN ‘A’
A-vraag
‘Glamour lifestyle’ tips & tricks van Astrid Bryan. In dit boek kom je alles te weten over onze
beroemdste Hollywoodvrouw. Ze gunt je een blik in haar winkelkarretje, make-up-tas en reiskoffer, ze
verklapt waar ze in L.A. én in België het liefst gaat eten, shoppen en cocktails drinken.
Graag de titel van deze onlangs verschenen biografie van Astrid Bryan ?
B-vraag
In dit boek vertelt hij open en vrij over zijn weg naar de wereldtop, zijn wedstrijden in de allergrootste
stadions, zijn ontmoetingen met de allergrootste spelers, zijn ervaringen op het voorbije WK in ZuidAfrika, enz ... . Frank De Bleeckere zorgt in dit boek voor een terugblik op een wonderlijke carrière.
Titel van dit boek graag ?

Vraag 9 - PITTORESKE DEEJAYS
Voor beide fragmenten vragen we uiteraard de uitvoerders ?

