Vragenronde 1 - VUILE PRAAT
Vraag 1 – 25 Oktober
Hij was de zoon van graaf Robert Courtheuse en Sybille van Conversano, en leefde van 25 oktober 1102
tot 28 juli 1128. Zijn leven stond in het teken van vergeefse pogingen om het graafschap Normandië op
koning Hendrik I van Engeland te heroveren.
Gedurende zijn laatste levensjaar werd hij na de moord op Karel de Goede door Lodewijk VI benoemd
tot Graaf van Vlaanderen. Hij kreeg hierbij ook de heerschappij over Pontoise, Chaumont, Mantes en de
hele Vexin toegewezen. Hij stierf ten gevolge van gangreen en werd opgevolgd door Diederik I.
Onder welke naam kennen we deze Willem van Normandië nog ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
We zijn op zoek naar een Grieks eiland in de Egeïsche Zee, niet ver van de kust van Turkije en Klein-Azië.
Het is één van de grootste Griekse eilanden en is ontstaan uit twee vulkanen, waarvan de
oorspronkelijke vulkaankegels zijn weggezonken en waaruit twee visrijke baaien zijn ontstaan.
Meerbepaald de ‘Golf van Kallonis’ en de iets kleinere ‘Golf van Gera’. Nog steeds blijkt er latente
vulkanische activiteit te zijn, gezien de aanwezigheid van een 5-tal warmwaterbronnen.
Het noordelijk deel van het eiland is onvruchtbaar en kaal, het zuidelijke deel is bebost met vooral
olijfbomen. Bezienswaardigheden zijn o.a. het Amfitheater en het Byzantijns kasteel van Mytilini, de
Tempel van Dionysos in Vatera én het Versteende Woud van Sigri.
Naam van dit eiland ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Voorafgaand aan de Eerste Russische Revolutie vonden er in 1905 verscheidene opstanden plaats. Op
het slagschip dat we zoeken, ontstond er al eerder een ‘spontane’ opstand. De aanleiding was de
weigering van de bemanning om rot vlees te eten. De officieren droegen vervolgens enkele mariniers
op om de onruststokers te executeren, maar zij weigerden het bevel en sloten zich aan bij de muiters.
Er werden enkele officieren vermoord en het schip zette koers naar de thuishaven in Odessa.
De regering stuurde enkele schepen om het schip te heroveren, maar ook deze schepen sloten zich aan
bij de opstandelingen. Uiteindelijk zette het schip koers naar Roemenië, waar het overgedragen werd
aan de autoriteiten. De bemanning zou pas in 1917 terugkeren naar Rusland.
Over welke legendarische pantserkruiser gaat het hier ?
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Vraag 4 – Fauna & Flora
Deze familie uit de orde van papegaai-achtigen telt 21 ondersoorten en leeft in groep op de Filipijnen,
Oost-Indonesië, Nieuw-Guinea, de Solomon-eilanden en Australië. Ze hebben enkele kenmerken
gemeen met andere papegaaien, waaronder de gebogen snavel, twee tenen voorwaarts en twee tenen
achterwaarts. Maar, ze zijn gemiddeld groter dan andere families en verschillen ervan door hun vaak
spectaculaire kuif en de afwezigheid van een regenboogkleurig verenkleed. De kuif heeft soms een
andere kleur dan het effen gekleurde lichaam en er is geen verschil te zien tussen het verenkleed van
mannetjes en vrouwtjes.
Naam van deze luidruchtige papegaaifamilie waarvan de ‘valkparkiet’ de kleinste variant is ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Dit zilverwit aardalkalimetaal werd in 1798 ontdekt door Martin Heinrich Klaproth en 10 jaar later voor
het eerst met behulp van elektrolyse geïsoleerd door Humphry Davy. Zoals alle aardalkalimetalen
reageert de materie met water en zuurstof. Zo verbrandt het in aanwezigheid van zuurstof en bij
temperaturen vanaf 650 Kelvin ook in stikstofatmosferen.
Verbindingen van de stof worden gebruikt in het glas van kleuren-TV’s, voor de productie van magneten
en de raffinage van zink. De nitraat-, carbonaat- en chloraatverbindingen van de stof worden gebruikt in
de pyrotechniek, vanwege de rode vlamkleur.
Welk chemisch element met atoomnummer 38 is dit ?

Vraag 6 – TV & Film
In dit ophefmakende BNN-praatprogramma worden drugs getest en verschillende seksuele standjes en
speeltjes uitgeprobeerd.
In de eerste seizoenen ontving Sophie Hilbrand wekelijks gasten in de studio om te discussiëren over
seks en drugs. Na 5 seizoenen volgde Filemon Wesselink haar op, en ondertussen zijn het Nicolette
Kluijver en Zarayda Groenhart die met de gasten aan tafel zitten en Geraldine Kemper die zorgt voor het
experimentele gedeelte.
Welk programma, waarvan ook al de formats ‘… Zomertour’ en ‘… Op Reis’ werden uitgezonden ?
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Vraag 7 – Sport
Op 8 november 1981 maakte deze Nederlandse spits zijn debuut voor Go Ahead Eagles. Na vijf
seizoenen maakte hij de overstap naar FC Groningen waar hij vaker begon te scoren. Het leverde hem
in 1990 een transfer op naar KV Mechelen, dat in die tijd nog een grote naam had in het Belgische
voetbal. Na drie seizoenen ruilde hij KV Mechelen voor Club Brugge. Hier voetbalde hij ruim twee
seizoenen, voordat hij naar PSV werd gehaald. In 1997 was Schalke 04 aan de beurt, waar hij in 1999
zijn actieve spelersloopbaan afsloot. Hij was 6 keer international, maar wist niet te scoren.
Naam van deze houterige spits die er ooit in slaagde over een, door de vorst omhoog gekomen,
middenlijn te struikelen ? Momenteel is hij spitsentrainer bij Vitesse Arnhem.

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Alhoewel hij op meerdere terreinen actief was, was hij in de eerste plaats dichter en vond hij dat al zijn
werk poëzie was, of het nu een roman, een film, een toneelstuk of een schilderij was. Hij was één van
de belangrijkste personen binnen het surrealisme, waardoor zijn werk van grote invloed was op vele
artiesten, waaronder de bekende ‘Les Six’-componisten.
Zijn bekendste werken zijn het boek ‘Les Enfants Terribles’ (1929), de toneelstukken ‘Les Parents
Terribles’ en ‘Le Bel Indifférent’, het ballet ‘Parade’ en de films ‘La Belle et la Bête’ (1945) en ‘Orphée’.
Hij was lid van de ‘Académie française’ en stierf in 1963, de dag nadat zijn vriendin Édith Piaf
overleed. Zijn naam graag ?

Vraag 9 – Varia
Dit apparaatje telt het aantal stappen dat wordt gezet door degene die het draagt. Het geeft dus een
indicatie van lichamelijke activiteit en de door de drager afgelegde afstand.
Graag de andere, meer wetenschappelijke, naam voor een ‘stappenteller’ ?

Vraag 10 – Muziek
…..

