Vragenronde 5 - I SHALL SAY THIS MORE THAN ONCE
Vraag 1 – Actualiteit
We zoeken twee Vlaamse vrouwen. De ene is een 41-jarige journaliste die momenteel werkt voor de
algemene redactie van ‘Het Nieuwsblad’ en in 2007 als eerste vrouw ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ won.
De andere kan dit jaar als tweede vrouw ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ winnen. Zij is momenteel
partijvoorzitter van Open Vld.
Welke twee vrouwen zoeken we ? Graag twee namen dus.

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Hoewel het atol in 1722 werd ontdekt door Jacob Roggeveen, duurde het tot 1777 voordat James Cook
er als eerste Europeaan voet aan wal zette. In 1842 werd het een Frans protectoraat en tijdens WO II
vestigde de VS er een basis met een landingsbaan voor watervliegtuigen en een oliedepot.
Het eiland ligt in de Stille Oceaan, tussen Australië en Zuid-Amerika, en het behoort samen met o.a.
Tahiti en Moorea tot Frans-Polynesië. Het bestaat uit een uitgedoofde vulkaan, de ‘Mount Otemanu’,
een door rif omgeven lagune, een weelderige natuur en een overvloed aan luxueuze resorts.
Naam van dit koraaleiland ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Kenia maakte sinds 1895 deel uit van het ‘Oost-Afrikaanse Protectoraat’. De Britten waren immers
geïnteresseerd in het gebied om hun machtsbasis in Brits-Indië veilig te stellen en koffieplantages uit te
bouwen. Dit leidde tussen 1952 en 1960 tot een militair conflict, waarbij er door de gewelddadige
overvallen op afgelegen boerderijen en andere 'zachte doelwitten', angst ontstond onder de blanke
kolonisten. Alhoewel de guerrilla uiteindelijk werd verslagen, verliet een groot aantal blanken het land
en was meteen de basis gelegd voor een onafhankelijk Kenia.
Graag de naam van deze opstand, welke dezelfde is als die van de guerrillabeweging ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Daubentonia madagascariensis’ is een halfaap die voorkomt in de dicht beboste gebieden van
Madagaskar. De vacht is donkerbruin tot zwart, met bleke plekken op snuit en hals. Hij heeft een lange,
dikke pluimstaart van +/- 50 cm, die bovendien langer is dan de kop-romplengte.
Voorts heeft hij een ronde kop met stompe snuit, oranje ogen, continu groeiende snijtanden en lange,
smalle vingers met scherpe klauwen. Hierbij is de middelvinger veel langer en wordt deze gebruikt als
echoapparaat bij het zoeken naar insectenlarves in boomschors. Ook om de larven vervolgens uit de
schors te peuteren, of om het vruchtvlees van een kokosnoot uit te peuteren, is het een handige tool.
Welk met uitsterven bedreigd nachtdier, dat ook ‘vingerdier’ wordt genoemd, zoeken we ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
In de volksmond wordt de benaming gebruikt om kogels aan te duiden die fragmenteren of uitzetten bij
het treffen van het lichaam. De naam is afkomstig van een Britse legermunitiefabriek, gelegen in de
gelijknamige Indiase plaats nabij Calcutta, waar het eerste type van deze kogels werd vervaardigd.
In het verdrag van de ‘Vredesconferentie van Den Haag’ uit 1899 werd het gebruik ervan voor militaire
doeleinden verboden.
Graag de nogal dom klinkende naam voor zo’n kogel ?

Vraag 6 – TV & Film
Daan en Yves, twee jonge Kempenaren uit Grobbendonk, trokken de deur van het ouderlijke huis achter
zich dicht voor de reis van hun leven. Acht landen zien in acht maanden, zonder concrete reisroute,
geplande gebeurtenissen of ‘must sees’ was het plan.
Maar dit was buiten hun familie en vrienden gerekend. Tijdens hun afscheidsfeestje kregen ze een hoop
hallucinante opdrachten mee, die gingen van ‘eet een kloppend slangenhart’ over ‘haal een snelheid van
80 km/u zonder motorische aandrijving’ tot ‘draai een videoclip voor een Aziatische metalband’.
Alles werd gefilmd en na hun terugkeer klopten ze aan bij enkele tv-makers. Afgelopen woensdag,
omstreeks 22u30, kon je de laatste aflevering van dit 8-delige ÉÉN-programma bekijken.
Titel van het programma graag ?

Vraag 7 – Sport
In 2009 kreeg deze Maaseikse volleyballer, die toen bij ‘Pallavolo Padua’ speelde, op training een
hartstilstand. Hij verbleef wekenlang in het ziekenhuis en kreeg een defibrillator ingeplant.
Hij speelde vervolgens nog voor Knack Randstad Roeselare, SK Aich/Dob en Prefaxis Menen. Het
seizoen 2013-2014 zal Noliko Maaseik, de ploeg waar het voor hem in 2000 allemaal begon, zijn
werkgever zijn.
Welke talentvolle receptionist-aanvaller zoeken we ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Hij studeerde filosofie en theologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, en ging daarna als leraar
godsdienst aan het werk. Pas toen hij in 1999 huistekenaar van ‘De Standaard’ werd, gaf hij het
onderwijs definitief op. Ook in het ‘NRC Handelsblad’, ‘Knack’ en ‘Net-Magazine’ vind je cartoons van
zijn hand.
De echte naam deze Oostendse cartoonist is ‘Klaas Storme’. Wij vragen het pseudoniem waarmee hij
bekend is geworden bij het grote publiek ?
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Vraag 9 – Varia
In het begin van de jaren ‘50 begonnen meerdere Cubaanse componisten de zuiderse ‘Danzón’ met een
licht gewijzigd ritme te spelen. Door de gezongen melodie en de gespeelde muziek iets van elkaar los te
koppelen, ontstond er een eenvoudig dansbare dans.
De dans werd in de Amerikaanse en Europese nachtclubs geïntroduceerd. Men danste daar trouwens al
de mambo, de directe voorvader van deze net iets complexere dans. Belangrijk is het strekken van de
benen na de zij-sluit-zij-beweging. Bij de voor- en achterwaartse passen is het belangrijk dat het gewicht
van de ene naar de andere voet wordt verplaatst, en de voet iets naar buiten wordt gedraaid, zodat de
heup dit ook doet en zo de kenmerkende heupbeweging ontstaat.
De dans wordt veelal begeleid door ratelinstrumenten en dankt zijn naam aan het geluid dat de
typische zij-sluit-zij-pasjes maken op de vloer. Welke populaire dans is dit ?

Vraag 10 – Muziek
…..

