Vragenronde 7 - TIEN KLEINE NEGERTJES
Vraag 1 – Actualiteit
Ze werd na vier jaar cel in 2011 vrijgesproken, maar het hoogste Italiaanse gerechtshof verwierp die
uitspraak in maart van dit jaar. Ze staat sinds kort dus opnieuw terecht voor de moord op haar Britse
huisgenoot Meredith Kercher in 2007 in Perugia. Kercher werd tijdens een seksspel doodgestoken.
Ook haar Italiaanse vriend Raffaele Sollecito staat opnieuw terecht. Tot nu toe was alleen Rudy Guede,
een Ivoriaan wonende in Perugia, veroordeeld in de zaak. Hij kreeg in een apart proces 16 jaar cel.
Graag naam én voornaam van deze, nu 26-jarige, Amerikaanse verdachte in deze moordzaak ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het is met haar 650 km de langste rivier van Namibië. Zij vervoert niet het hele jaar door water en is
niet bevaarbaar. Aan de benedenloop van de rivier bevindt zich een spectaculaire gelijknamige kloof
van circa 160 km lang en op sommige plaatsen meer dan 500 meter diep. Uiteindelijk mondt de rivier
uit in de Oranjerivier aan de grens met Zuid-Afrika.
Naam van deze rivier, die een naamgenoot heeft in de Zuidafrikaanse Oostkaap ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Deze Duitse SS-functionaris in het Derde Rijk werkte ruim 8 jaar voor Heinrich Himmler en Reinhard
Heydrich, en klom op tot SS-Obersturmbannführer.
Hij was hoofd van ‘Jodenaangelegenheden’ en secretaris van de ‘Wannseeconferentie’, en daardoor
verantwoordelijk voor de tijdschema's en logistiek van de transporten van miljoenen Joden naar de
concentratie- en vernietigingskampen. Na WO II vluchtte hij naar Argentinië.
Hij werd in 1962 door een Israëlische rechtbank, vanwege hoofdveantwoordelijkheid voor massamoord
op de Joden, als oorlogsmisdadiger veroordeeld en daarop geëxecuteerd.
Zijn naam graag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Dit geslacht uit de lipbloemenfamilie omvat 5 soorten vaste, kruidachtige planten die van nature
voorkomen in Europa en Azië. De botanische naam is afgeleid van het Oudgriekse woord voor
‘honingbij’, dit vanwege de overdaad aan nectar die aanwezig is in de bloemen.
De tot een halve meter hoge stengels zijn rechthoekig en de bladeren staan in paren tegenover elkaar.
Deze zijn over het algemeen hart- of ovaalvormig, en geven een citroengeur af als ze gekneusd worden.
Van de verse of gedroogde bladeren kan thee worden gezet, al dan niet aangelengd met echte thee.
Maar ook als smaakmaker bij visgerechten, soepen, sauzen en omeletten kan de plant gebruikt worden.
De plant wordt ook gebruikt als middel tegen stress en slapeloosheid. Welke plant ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
We zoeken de naam voor een apparaat dat 2 of meer computernetwerken aan elkaar verbindt en
datapakketten van het ene naar het andere netwerk verzendt. Het kan dus gezien worden als een
schakelapparaat voor datapakketten op netwerkniveau. Dit in tegenstelling tot een ‘HUB’, die op fysiek
niveau werkt en een ‘switch’, die op datalink-niveau opereert.
In het thuisgebruik dient het apparaat om meerdere computers op één breedbandaansluiting aan te
sluiten, vaak geïntegreerd met een DSL-modem en/of wifi-toegangspunt.
Hoe heet nu zo’n apparaat ?

Vraag 6 – TV & Film
Deze Franse broers waren begin 20ste eeuw de belangrijkste spelers in de filmwereld en bouwden zelfs
zo'n dominant imperium uit dat ze de bijnaam ‘Napoleon van de Filmindustrie’ kregen.
Eén van hun belangrijkste bijdragen aan de filmgeschiedenis was in 1906, toen ze als allereerste
bioscopen oprichtten. Ze waren tevens vernieuwend op het domein van de kleurenfilm.
Het piekmoment qua winstgevendheid lag echter in 1907, toen ze op het lumineuze idee kwamen om
films niet langer te verkopen, maar te verhuren voor ‘n vast percentage van de vertoningsopbrengsten.
In 1944 startten ze met de productie van hun eigen camera’s en projectoren, waarmee de basis voor de
oprichting van een internationaal bioscopencomplex was gelegd.
Naam van deze broers, of van het bioscopencomplex, met vestigingen in Frankrijk, Nederland,
Zwitserland, Italië & de VS ?

Vraag 7 – Sport
We zoeken een voormalig Belgisch atleet, die gespecialiseerd was in het polsstokhoogspringen, maar die
ook uitstekend kon sprinten. Hij is 12-voudig Belgisch kampioen en heeft met een hoogte van 5m70 ook
het Belgische record in deze discipline in handen. En dit zowel in- als outdoor.
Op het EK Indoor 2009 in Turijn plaste hij positief, maar hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Hij is sinds
2012 gestopt met atletiek op professionele basis, en is momenteel beroepsmilitair.
Welke nu 31-jarige Gentse polsstokhoogspringer, of was het nu schoonspringer, zoeken we ?
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Vraag 8 – Kunst & Literatuur
De tijd dat ‘street art’ alleen tot de straat behoorde, is al lang voorbij. Een mooi voorbeeld hiervan is
deze internationaal gereputeerde Gentse kunstenaar. Zijn werk is te zien van New York tot Bangkok.
Het zit hem alvast in de genen: zijn grootvader was immers de eerste striptekenaar in ‘Studio
Vandersteen’, en zijn vader werkt er nog steeds. Kenmerkend zijn de kleurrijke, optimistische, spontane
en zelfs ietwat naïeve figuurtjes, waar je instant vrolijk van wordt. Liever dan met politiek getinte
werken, fleurt hij de straat op met positieve, vreugdevolle werken waarin passanten zich graag willen
herkennen. Intussen vind je zijn figuurtjes niet alleen in het straatbeeld, maar sieren ze ook de
binnenmuren van het Brusselse hotel ‘Bloom’ en T-shirts van het kwaliteitsmodemerk ‘LinFashion’.
Naam van deze artiest ? Om in de link te passen volstaat het 1ste deel van zijn 3-delige artiestennaam.

Vraag 9 – Varia
Voorheen stond dit multinationaal en mondiaal opererend technologieconcern bekend als de
‘Minnesota Mining and Manufacturing Company’. Het werd in 1902 opgericht in Saint Paul, Minnesota,
en hun eerste product was schuurpapier. Bij het grote publiek is het bedrijf en merknaam vooral
bekend vanwege de ‘Post-it Notes’ en ‘Scotch Tapes’.
Welk bedrijf of welke merknaam zoeken we ?

Vraag 10 – Muziek
…..

