Vragenronde 2 - EN … WAT DOE JIJ VOOR DE KOST ?
Vraag 1 – 25 Oktober
Ook vrouwen kunnen voetballen. Dit bewijst deze Duitse ex-voetbalster die vandaag haar 36ste
verjaardag viert. Samen met de Amerikaanse spits Mia Hamm gold ze als één van de beste vrouwelijke
voetballers ooit. Ze stond zelfs enige tijd in de belangstelling van Perugia dat toentertijd in de Italiaanse
Serie A speelde. Tot een uiteindelijke verbintenis kwam het echter niet.
In 2011 zette deze record-international en topscorer van ‘Die Frauschaft’ een punt achter haar carrière.
Naam van deze ex-voetbalster die vooral bij ‘1. FFC Frankfurt’ het mooie weer maakte ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Wie San Francisco al bezocht, weet dat je over een goede conditie moet beschikken om de stad te voet
te ontdekken. Een goed alternatief is dan de wereldberoemde kabeltram. Eén van de vertrek- en
aankomstplaatsen van 2 van de 3 overgebleven routes is een oude zeeliedenbuurt, die door de jaren
heen veranderd is in een heuse toeristische trekpleister. Er zijn namelijk veel authentieke visrestaurants
en trendy cafés. Bovendien kijkt de buurt uit op Alcatraz en geldt het als vertrekplaats voor veerboten
naar het gevangeniseiland.
In het oosten vind je ‘Pier 39’, een populair winkelgebied dat ook bekend staat vanwege de grote
groepen Californische zeeleeuwen.
Onder welke naam staat deze buurt bekend ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Hij was officier in de U.S. Army en generaal-majoor in het Noordelijke Leger tijdens de Amerikaanse
Burgeroorlog. Tijdens de ‘Slag bij Fredericksburg’ in december 1862 noemde hij generaal Burnside’s
plan om de fortificaties op de heuvels rond de stad te bestormen belachelijk, en het draaide dan ook uit
op een débacle voor de Unie.
Op bevel van president Lincoln moest Burnside plaats maken voor deze ‘Fighting Joe’. Hierdoor kreeg
hij de leiding over de ‘Army of the Potomac’, maar na zijn vernietigende nederlaag in 1863 in de ‘Slag bij
Chancellorsville’ tegen Robert E. Lee, raakte hij dat commando weer kwijt.
Zijn naam graag ?

Vragenronde 2 - EN … WAT DOE JIJ VOOR DE KOST ?
Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Gyrinus natator’ is een 5 tot 7 mm lange, glanzende blauwzwarte kever die massaal voorkomt in de
kleinere stilstaande wateren. De dekschilden hebben vele kleine rijen lichtere puntjes, de poten zijn
roodachtig tot geel, en de middelste en achterste poten zijn roeispaanachtig. De voorpoten zijn lang en
doen dienst als grijporgaan. Opmerkelijk zijn de tweedelige ogen, zodat hij tegelijkertijd zowel boven als
onder water kan kijken.
Het is een zeer goed zwemmer, zowel op het wateroppervlak als onder water, en dit via draaiende, lusachtige zigzagbewegingen. Enkel in geval van nood zal de kever beroep doen op zijn vliegkunsten. Zijn
prooien vangt hij op, of net onder het wateroppervlak, en bestaat uit allerlei kleine dieren.
Het wordt ook wel eens de ‘draaikever’ genoemd. Wij zoeken de andere benaming ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Deze 18de-eeuwse Britse theoloog, dominee, natuurfilosoof, scheikundige, pedagoog en politiek
theoreticus, publiceerde meer dan 150 werken, maar wordt vooral gelauwerd voor de (her)ontdekking
van zuurstof, aangezien hij dit element in gasvorm isoleerde. Ook zijn uitvinding van sodawater, zijn
geschriften over de geschiedenis van elektriciteit en zijn ontdekking van een aantal ‘airs’ leverde hem
een aanzienlijke wetenschappelijke reputatie op.
Hij geloofde dat een goed begrip van de natuurlijke wereld de vooruitgang zou bevorderen en
uiteindelijk zou leiden tot het Christelijke Millennium. Zo werd hij medestichter van het ‘Unitarisme’ in
Engeland. Zijn controversiële karakter en zijn uitgesproken steun aan de Franse Revolutie leidde
uiteindelijk tot een groot publiek en gouvernementeel wantrouwen.
Naam van deze man ? Hij was tevens de ontdekker van de ‘vlakgom’.

Vraag 6 – TV & Film
Na een fotografieopleiding aan het VISO maakte hij als amateur en filmschoolstudent enkele kortfilms
en deed hij het camerawerk van de tv-serie ‘Duupje’. Voor zijn eerste professionele kortfilm ‘Leonie’
deed hij beroep op Dora van der Groen. Zo ook voor zijn eerste langspeelfilm ‘Pauline en Paulette’.
Hierna volgden nog de films ‘Confituur’ en ‘Sharkwise’.
Sinds 2012 is hij vooral actief in het theater en reist hij rond met zijn eigen cabaretvoorstellingen
‘Eindelijk Zwanger’ en ‘Leute’.
Welke 44-jarige Vlaamse film- en theaterregisseur zoeken we ?
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Vraag 7 – Sport
Zeer korte vraag.
Wat hebben het Major League Baseball-team uit St. Louis en het National Football League-team uit
Arizona gemeen ? Juist, hun ‘nickname’. Onder welke gemeenschappelijk naam staan zij bekend ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Al sinds zijn 12de schreef deze Londense dichter van klein gestalte verzen, en dan vaak imitaties van
andere schrijvers. Zijn meest originele werk uit die tijd was ‘Pastorals’ (1709).
Zijn eerste grote werk was ‘An Essay on Criticism’ uit 1711. Andere bekende werken uit die tijd waren
‘The Rape of the Lock’ en zijn vertalingen van de ‘Ilias’ en de ‘Odyssee’ van Homerus. Zijn werk gaf een
goede weerspiegeling van zijn tijd: zo schreef hij in de tijd van Queen Anne zijn pastorale poëzie en
ontstonden de 'Ilias' en de 'Odyssee' onder King George I.
In zijn 3de periode behandelde hij de grote godsdienstige en intellectuele zaken van die tijd, voornamelijk
in de vorm van 'heroic couplets', waarin hij een echt meester was.
Naam van deze goede vriend van Jonathan Swift ?

Vraag 9 – Varia
Het woord dat we zoeken heeft verschillende betekenissen. Zo kan het verwijzen naar een houten
versiering in de nok van een boerderij, een rechtstaand stuk hout midden op de hoofdbalk van een dak
die dient tot steun van de nokbalk, of een stuk hout dwars over een deur, ook wel grendelboom. In het
meer alledaagse gebruik is het vooral een term uit de immobiliën- en verzekeringssector !
Naar welk woord/term zijn we op zoek ?

Vraag 10 – Muziek
…..

