Vragenronde 4 - THE CITY THAT NEVER SLEEPS
Vraag 1 – 25 Oktober
Deze Florentijnse ontdekkingsreiziger, in dienst van koning François I van Frankrijk, leefde van 1485 tot
1528. Hij staat bekend als de eerste Europeaan die de kust tussen South Carolina en Newfoundland,
inclusief New York Bay en Narrangansett Bay, verkende. Hij voer tevens als eerste Europeaan New York
Harbor én de rivier die nu gekend staat als Hudson River binnen.
De brug die vanaf de Atlantische Oceaan toegang geeft tot NYC werd immers deels naar hem genoemd.
Zijn naam graag ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het is een district van de Britse regio Londen, in het zuidoosten van de metropool, aan de zuidelijke
oever van de Theems. Het gebied bevindt zich op de nulmeridiaan, waardoor hier geen echte zomer- en
wintertijd gekend is. Het is ook de plaats waaraan de tijdstandaard is afgesproken: als de zon dáár op
het hoogste punt staat (in het zuiden), dan is het 12 uur lokale tijd.

Naam van het district ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Zijn vader was senator in het Amerikaans Congres en had fortuin gemaakt in de ontdekking van en
investering in mijnen. Al gauw bleek zijn talent voor het opsporen en het maken van nieuws. In 1887
werd hij eigenaar van het noodlijdende dagblad ‘San Francisco Examiner’. Binnen enkele jaren
domineerde hij de regionale markt en breidde het netwerk zich ook uit naar de oostkust.
Toen hij in 1895 de ‘New York Morning Journal’ kocht, werd hij een directe concurrent van zijn
voormalige mentor ‘Pulitzer’, die destijds de ‘New York World’ in handen had. Medio jaren '20 had hij
een landelijke keten van allerlei tijdschriften en ruim 30 dagbladen. Vandaag zijn ‘Cosmopolitan’, ‘Good
Housekeeping’, ‘Town & Country’ en ‘Harper’s Bazaar’ nog altijd populaire bladen.
‘Citizen Kane’ zou gebaseerd zijn op zijn leven. Welke invloedrijke krantenmagnaat zoeken we ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Deze endocriene klier bevindt zich onder de hersenbalk, aan de bovenkant van de 3de ventrikel. Als
orgaan heeft het zich bij zoogdieren en de mens ontwikkeld uit het zogeheten 3de oog of kruinoog, dat
bij vissen, amfibieën, reptielen en vogels in de 1ste plaats een lichtgevoelig orgaan is. Bij kinderen is de
klier goed ontwikkeld, maar na de puberteit wordt ze kleiner, en bij oudere mensen is ze vaak verkalkt
en niet meer functioneel. Ze staat in voor de productie van ‘melatonine’, een hormoon dat aangemaakt
wordt bij een tekort aan daglicht. Vandaar waarschijnlijk onze seizoensgebonden gemoedswisselingen.
Naam van deze klier ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Het product dat we zoeken, is eigenlijk de benaming voor een groep synthetische polymeren, die tot de
groep van polyamiden behoort. De belangrijkste soort werd in 1938 gepatenteerd door Wallace
Carothers van het chemiebedrijf DuPont en wordt sindsdien ook massaal verkocht. Het was de eerste
commercieel succesvolle polymeer en is vandaag niet meer weg te denken uit onze maatschappij.
Oorspronkelijk werd het als synthetische vervanger van zijde ontwikkeld en tijdens WO II gebruikt in
parachutes. Nu is het bekend door het gebruik in de textielsector, maar ook tandenborstels, flosdraad,
pruiken, vislijnen, klittenband, enz. wordt ervan gemaakt.
Welk(e) synthetische stof/product zoeken we ?

Vraag 6 – TV & Film
In deze kook-reality-serie, uitgezonden op het Britse ITV1 en het Amerikaanse FOX, nemen twee teams
het tegen elkaar op om uiteindelijk meester van de keuken te worden. En dit alles onder het toeziend
oog van chef-kok en brulaap Gordon Ramsay. Hij stelt hierbij de keuken van één van zijn eigen
restaurants ter beschikking om de teams aan uitdagende kookopdrachten te onderwerpen. De
uiteindelijke winnaar krijgt zijn eigen droomrestaurant.
Graag de veelzeggende titel van het programma ?

Vraag 7 – Sport
Deze met goud en zilver versierde prijs werd in 1987 voor het eerst uitgereikt aan het Nieuw-Zeelands
rugbyteam, en ook de laatste keer ging Nieuw-Zeeland met de prijs lopen.
Welke beker of cup geldt als officiële trofee voor de winnaar van het Wereldkampioenschap Rugby ?
De beker is vernoemd naar de uitvinder van de sport.

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Omstreeks 1911 begon deze man met het schrijven van verhalen, bedoeld voor publicatie in de destijds
populaire pulpbladen. Zijn eerste verhaal, ‘Under the Moons of Mars’, werd in feuilletonformaat
uitgegeven in ‘All Story Magazine’. Hij ging fulltime schrijven en dat zorgde in 1912 voor de publicatie
van het boek ‘Tarzan of the Apes’. Tarzan was een sensatie en dit zorgde voor een heuse franchise in
boeken, stripverhalen, films en koopwaar.
Hij schreef vooral sci-fi/fantasyverhalen waarbij avontuurlijke aardlingen naar verschillende planeten,
verloren eilanden of het binnenste van de aarde werden getransporteerd, zoals bvb. de sci-fireeks
‘Barsoom’, waartoe de verfilmde boeken ‘A Princess of Mars’ en ‘John Carter of Mars’ behoren.
Naam van deze Amerikaanse schrijver ?
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Vraag 9 – Varia
Dit links-liberaal dagblad, opgericht in 1821 en in eigendom van ‘Scott Trust’, wordt tot de meest
serieuze en gerespecteerde kranten in Groot-Brittannië gerekend. In 2005 werd er als enige krant in
Groot-Brittannië overgestapt van broadsheet- naar berlinerformaat.
Het blad wordt in zowel Manchester als Londen gedrukt met een oplage van zo’n 193.000 exemplaren,
en het is de enige Britse krant op nationaal niveau die geheel in kleur wordt gedrukt.
Welke dagblad zoeken we ?

Vraag 10 – Muziek
…..

