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Vraag 1 – Actualiteit
Sterrenstof geen voedingsstof ? Toch wel. De ‘Dogfish Head Brewery’ nabij Delaware is begonnen met
de productie van meteorietenbier. Het bier bevat kleine stofdeeltjes van een maanmeteoriet, waaruit
een extract werd getrokken en vervolgens verwerkt werd tot een speciaalbier. De meteoriet zou vooral
mineralen en zouten bevatten, waardoor er geen bedreiging is voor de gezondheid.
Welke naam kreeg dit bier ? Het zou afgeleid zijn van het Latijnse woord voor ‘hemel’.

Vraag 2 – Aardrijkskunde
We zoeken een West-Vlaams dorp en deelgemeente van Poperinge. Het dorp telt een kleine 1.900
inwoners, en omvat de gehuchten Abele en Sint-Jan-Ter-Biezen. Het ligt aan de Franse grens en heeft
Steenvoorde, Godewaarsvelde, Boeschepe, Houtkerke en Winnezele als aangrenzende gemeenten.
Qua bezienswaardigheden denken we aan de Brouwerijen Van Eecke en Sint-Bernardus. Voorts kan je
er om de drie jaar naar het ‘Internationaal Gregoriaans Festival’.
Naam van het dorp ?

Vraag 3 – Geschiedenis
De bewoners van de vroegere Zuidelijke Nederlanden en van het Prinsbisdom Luik waren door het
decreet van 1 oktober 1795 Franse staatsburgers geworden. Hierdoor werden alle eeuwenoude
privaatrechtelijke en publieke gebruiken afgeschaft. Bovendien werd in de Vlaamse en Duitse regio's
het Frans slechts door een minderheid verstaan en werden de uitdrukkingen in de officiële publicaties zo
goed als niet begrepen.
Een algemene dienstplicht in het Franse ‘bevrijdingsleger’ was de spreekwoordelijke druppel, en de
Vlaamse bevolking kwam in opstand tegen de Franse bezetter. De Boerenkrijg van 1798 was een feit.
De Fransen kregen de bijnaam ‘sansculotten’, maar ook de Vlaamse opstandelingen kregen een
bijnaam. Welke ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Athene noctua’ is een broed- en standvogel, die voorkomt in een groot deel van Europa, NoordAfrika en Midden-Azië. Bij voorkeur in een regio met bloemrijke weilanden, knotwilgen, fruitbomen en
oude schuurtjes.
Kenmerkend zijn de felle gele ogen, de witte wenkbrauwstrepen en de platte kop met bruine veren en
lichte vlekken. Hij is vaak overdag actief, op zoek naar muizen, kikkers, regenwormen, kevers en andere
insecten. Hierbij gebruikt hij verschillende jachttechnieken: loeren vanaf een paaltje, over de grond
lopen en rennen, of jagen vanuit een lage vlucht.
Welke uil is met een maximum lengte van 25 cm de kleinste in de Benelux ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Naast Freud en Jung geldt deze Oostenrijkse psycholoog en psychiater als de derde stamvader van de
psycho-analyse. Een tweede overeenkomst met Jung is dat ook hij na enige jaren samenwerking brak
met de leer van Freud. Hij stichtte zelfs zijn eigen leerschool van de ‘individuele psychologie’.
Hij onderzocht eventuele processen in het bewuste en onderbewuste, die de persoonlijkheid zouden
vormen en beheersen, én hij ontwikkelde het concept van het ‘minderwaardigheidscomplex’. Ook
geloofde hij dat de sterkste menselijke drijfveer het verlangen naar ‘superioriteit’ is.
Naam van deze Oostenrijkse psycholoog die leefde van 1870 tot 1937 ?

Vraag 6 – TV & Film
‘Roman over een misdrijf’ is de ondertitel van elk boek apart, en daarmee ook de overkoepelende titel
van deze 10-delige misdaadreeks van Maj Sjöwall en Per Wahlöö.
De naam van het hoofdpersonage is meteen ook de titel van de 6-delige TV-serie die we zoeken en bij
ons op de nationale zender te zien was. De hoofdrol in deze boekverfilmingen was weggelegd voor
Gösta Ekman. Hij geeft gestalte aan een intelligente speurder, die goed kan luisteren en analyseren, en
een meester is in het afnemen van verhoren. Hij heeft een hekel aan politiek, slaapt slecht en heeft
vaak last van zijn maag.
Graag de volledige titel van de serie ? We zoeken dus eigenlijk ‘voornaam’ + ‘naam’ van de inspecteur.

Vraag 7 – Sport
Na zijn studies Lichamelijke Opvoeding aan de KUL en het doorlopen van de verschillende
leeftijdsgroepen als begeleider in de Tennis Topsportschool werd hij voornamelijk bekend als begeleider
van Kim Clijsters tijdens haar internationale opgang. Nadien werd hij de verantwoordelijke strateeg
achter het juniorentennis en vrouwentennis in Groot-Brittannië, en is hij ondertussen een vaste waarde
als co-commentator van de VRT.
Zijn naam graag ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Hij komt niet voor in de oorspronkelijke 15de- en 16de-eeuwse vertellingen rond ‘Tijl Uilenspiegel’ die in
Vlaanderen de ronde deden. Hij werd pas in 1867 door Charles de Coster bedacht als Tijls compagnon in
het boek ‘De Legende van Uilenspiegel’.
Hij is een zachtmoedige man die op zijn gemak van het leven geniet, en hevig verlangt naar zijn eigen
vrouw. Hij is verzot op eten en drinken, en helpt Tijl graag met het uitvoeren van diens fratsen.
Een veerboot op de Damse Vaart werd naar hem vernoemd. Hoe heet deze man ?
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Vraag 9 – Varia
In dit Brusselse museum wordt vooral aandacht besteed aan de geschiedenis van de Belgische Staat van
1830 tot vandaag. Het is een onderdeel van het Koninklijk Paleis en is gehuisvest in een voormalig 18deeeuwse hotel.
Beroemdheden als Sarah Bernhardt, Honoré de Balzac, Franz Liszt, Ulysses S. Grant en verscheidene
staatshoofden hebben hier ooit verbleven.
Welk museum, dat qua naam eerder doet denken aan een brouwerij, is dit ?

Vraag 10 – Muziek
…..

