Vragenronde 3 - GRRR … !
Vraag 1 – 25 Oktober
Deze Amerikaanse 51-dagen-durende invasie, met codenaam ‘Operation Urgent Fury’ o.l.v. General
Schwarzkopf, kwam er nadat de regering van de gelijknamig Caribische eilandengroep, met Maurice
Bishop aan het hoofd, was afgezet door een staatsgreep. De invasie leidde tot het afzetten van de
revolutionaire regering van Bernard Coard, en werd beëindigd op 15 december 1983.
Als reden gaf de Amerikaanse regering: de politieke instabiliteit in een naburig land, de moord op
Maurice Bishop en de aanwezigheid van Amerikaanse studenten op het eiland. De Verenigde Naties
haalden daarop scherp uit naar de States, maar president Reagan verklaarde dat hij hierdoor zijn ontbijt
niet had laten verstoren.
Op welke Caribische eilandengroep, ten noorden van Trinidad & Tobago en ten zuiden van de
Grenadines, vond deze Amerikaanse invasie in 1983 plaats ? Tip: hoofdstad is Saint George’s !

Vraag 2 – Aardrijkskunde
We zoeken één van de drie grote bergmassieven van Schotland, die zich uitstrekt van het zuidwesten tot
noordoosten tussen de Highland Boundary Fault en de Great Glen. Het bestrijkt de helft van het
grondgebied Schotland en omvat de Cairngorms en Lochaber Hills.
Ook de hoogste berg van het Brits grondgebied, Ben Nevis, ligt in het gebergte.
Naam van dit gebergte, in het noorden begrensd door de Northwest Highlands en in het zuiden door
de Central Lowlands ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Deze 12de-eeuwse jurist uit Bologna wordt door velen gezien als de ‘vader van het canonieke recht’. Dit
omdat hij rond 1140 een eerste versie aanlegde van een omvangrijk en geordend werk, dat hij zelf de
‘Concordantia discordantium canonum’ noemde. Latere generaties spraken van het ‘Decretum …’. Dit
werk werd de basis voor het onderricht in het canonieke recht in Bologna en elders in Europa.
Wie is deze man waarvan ook sprake in deel 3 van Dante’s ‘La Divina Commedia’, genaamd ‘Het
Paradijs’ ?
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Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Gobiidae’ vormen een familie van vissen uit de orde van baarsachtigen. Het is één van de grootste
vissenfamilies, met meer dan 2.000 soorten in meer dan 200 geslachten. De meeste zijn relatief klein,
gewoonlijk kleiner dan 10 cm. De grotere soorten kunnen echter lengtes bereiken van meer dan 30 cm.
Ze zijn voornamelijk belangrijk als prooidieren voor de commercieel belangrijkere vissen als de
kabeljauwen, schelvissen, zeebaarzen en platvissen.
Typisch zijn de samengevoegde borstvinnen die een schijfvormige zuigmond vormen, waarmee ze zich
vastzetten aan rotsen en koraalriffen, of aan de wand van een aquarium. Ze leven voornamelijk in
ondiep zeewater, maar soms ook in brak water, riviermondingen en mangrovemoerassen.
Welke vissenfamilie zoeken we ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
De benaming zou ontstaan zijn naar aanleiding van een slag uit de Oudheid. Bij de slachtoffers kon aan
de hand van hun voetvorm worden vastgesteld of het om een Egyptenaar ging, of niet. Hun grote teen
zou langer zijn geweest dan hun tweede teen. Men sprak hier dan over een Egyptische voet.
Vandaag heeft ongeveer 60% van de mensen een Egyptische voet; bij 30% zijn de grote teen en de
tweede teen min of meer even lang (dit is een ‘vierkante voet’); en slechts 10% heeft voeten waarbij de
tweede teen langer is dan de grote teen.
In het Engels heet dit laatste verschijnsel ‘Morton’s Toe’. Wij zoeken de Nederlandse benaming ?

Vraag 6 – TV & Film
Deze Amerikaanse actrice is de dochter van Tippi Hedren en figureerde in 1969, op 12-jarige leeftijd, al
in een film. Toch werd ze pas bekend in 1975 met haar optreden in de film ‘Night Moves’. Andere films
op haar palmares zijn ‘Fear City’, ‘Body Double’, ‘Working Girl’ en ‘The Bonfire of the Vanities’.
Ze acteert nog steeds, maar staat vooral bekend om haar vele bezoekjes aan de plastisch chirurg.
Ze was achtereenvolgens getrouwd met Don Johnson, Steven Bauer, Don Johnson voor een 2de maal
en tenslotte Antonio Banderas, met wie ze nog steeds samen is. Haar naam graag ?

Vraag 7 – Sport
Hij is de meest succesvolle Duitse zwemmer ooit. Hij won, naast 3 Olympische titels op de Olympische
Spelen van 1984 en 1988, nog 5 wereld- en 13 Europese titels. Daarnaast verbeterde deze specialist op
de vlinder- en vrije slag in totaal 12 wereldrecords.
Hij won zijn laatste titel in 1991 op de wereldkampioenschappen langebaan in Perth.
Vanwege zijn enorme span- en reikwijdte kreeg hij de bijnaam ‘De Albatros’. Zijn naam ?
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Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Zijn eerste grote opdracht was de ‘Fagusfabriek’ in Alfeld, een zeer vooruitstrevend bouwwerk en de
eerste fabriek waarvan de wanden vrijwel geheel van glas waren.
In 1919 richtte hij het ‘Bauhaus’ op, een toonaangevende academie voor architectuur en toegepaste
kunst. Rond deze tijd werd hij samen met Le Corbusier, Mies van der Rohe en J.J.P. Oud gerekend tot de
‘Grote Vier’ van de bouwkunst.
De machtsovername van de nazi's leidde in 1934 tot zijn vertrek en hij werd hoogleraar aan Harvard
University. Met een aantal jongere architecten vormde hij in 1945 ‘The Architect Collaborative’.
Naam van deze architect ?

Vraag 9 – Varia
Dit ontbijt of deze snack is zeer populair in Noord-Amerika en bestaat uit een mix van allerlei
notensoorten, havervlokken, honing en soms ook gepofte rijst, die afgebakken wordt tot het lekker
knapperig is. Tijdens het afbakken wordt erin geroerd, zodat er een losse ontbijtgranenachtige
consistentie ontstaat. Soms wordt er, al naargelang de voorkeur, ook gedroogd fruit, zoals rozijnen en
gedroogde dadels, toegevoegd.
Meestal wordt het gegeten in combinatie met yoghurt, honing, melk of allerlei fruitsoorten. Ook als
‘topping’ op gebak of desserts kan het gebruikt worden. Het bestaat zelfs in ‘candybar’-formaat.
We zijn niet op zoek naar ‘muesli’, maar naar wat dan wel ?

Vraag 10 – Muziek
…..

