Vragenronde 1
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Gent ontving eind vorig jaar, meerbepaald van vrijdag 19 december tot en met woensdag 24 december,
de derde editie van Music For Life, een bewustmakings- en geldinzamelingsactie van Studio Brussel en
het Rode Kruis Vlaanderen. In het Glazen Huis op het Woodrow Wilsonplein had een zes dagen durende
radiomarathon plaats waarbij geld werd ingezameld voor het goede doel.
De editie 2006 stond in het teken van “slachtoffers van landmijnen”, die van 2007 in het teken van “het
tekort aan drinkbaar water”.
Welk goede doel was er eind 2008 aan de beurt ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het zijn de eilandengroepen van vulkanische oorsprong in de oostelijke Atlantische Oceaan, ten westen
van West-Afrika. Ondanks de grote onderlinge afstanden hebben ze opvallend veel gemeen voor wat
betreft de planten- en dierenwereld.
Het gaat hier om:
de Canarische Eilanden
Kaapverdië
de Azoren
Madeira, inclusief Porto Santo en Ilhas Desertas
Ilhas Selvagens
Letterlijk uit het Grieks vertaald betekent de benaming “Gelukzalige Eilanden”.
Graag de verzamelnaam van deze eilandengroepen ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Deze gebeurtenis vond plaats op 30 juni 1934.
De hele top van de SA, het partijleger van de Duitse Nazi-partij NSDAP, werd vermoord door de SS van
Heinrich Himmler. Dit onder verschillende voorwendselen: het zouden homoseksuelen zijn, of men zou
samengezworen hebben tegen Adolf Hitler. Maar in feite ging het om het tijdig uitschakelen van een
potentiële rivaal, Ernst Röhm.
De SA werd door een samenzwering van Hitler, verschillende NSDAP-kopstukken, Himmler en zijn SS
uitgeschakeld. Indirect had de actie bovendien de goedkeuring van de Reichswehr, niet-nazi's binnen de
regering, rijkspresident von Hindenburg en de Duitse grootindustrielen. Allen hadden belang bij de
uitschakeling van de SA.
Hoe staat deze gebeurtenis bij ons beter bekend ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De Dendroaspis Viridis is een slang uit de familie Elapidae die voorkomt in het westen van Afrika. Het is
een boombewonende soort die erg goed kan klimmen en erg lenig is. De slang wordt vrijwel nooit op de
grond aangetroffen en leidt een zwervend bestaan. Het biotoop bestaat uit tropische bossen en
bosranden waar de slang vaak hoog in bomen of struiken loert op een prooi.
De kleur is groen, gelig of bruin en de buik is altijd lichter tot wit. Bovendien kan hij net als een
kameleon van kleur veranderen. Ze zijn moeilijk te onderscheiden van andere slangen, maar te
herkennen aan de zeer gladde, grote schubben aan de zijkanten van de kop.
De maximale lengte is drie meter en ze zijn door hun sterk zenuwgif zeer giftig voor de mens.
De slang is erg snel en kan tijdens een aanval meerdere keren bijten, wat de overlevingskans verkleint.
Graag de naam van deze slang ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Hoe noemen we het verschijnsel dat de schijnbare positie van een voorwerp ten opzichte van de
achtergrond varieert als men het vanuit verschillende posities bekijkt. Dit is in het bijzonder het geval
als het voorwerp zich ten opzichte van de achtergrond dichtbij de waarnemer bevindt: Dingen die
dichterbij liggen, 'verschuiven' veel meer door de verandering van kijkplaats dan dingen die verder weg
liggen. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat als men uit een trein opzij kijkt, ver verwijderde objecten
met de trein mee lijken te bewegen.
Hoe heet dit verschijnsel ?

Vraag 6 – TV & Film
De persoon die we zoeken is op 01 augustus 1965 in Reading geboren.
Als theaterregisseur is hij bekend voor zijn productie van de musical ‘Cabaret’. Als filmregisseur is hij
bekend om zijn debuutfilm ‘American Beauty’, waarmee hij een Oscar won in de categorie ‘Beste
Regisseur’. Dit was de eerste film van een Amerika-trilogie en gaat vooral over het Amerikaanse
gezinsleven. Later volgde ‘Road to Perdition’ rond het Amerikaanse gangstermilieu uit de jaren '30, en
nog later ‘Jarhead’, een film rond de US Marine.
Na romances met een aantal actrices waaronder Cameron Diaz, Calista Flockhart en Rachel Weisz
trouwde deze Brit in 2003 met Kate Winslet.
Graag de naam van deze theater- en filmregisseur ?

Vraag 7 – Sport
Deze profvoetballer werd op 23 oktober 1961 geboren in Vitoria-Gasteiz. Op 16-jarige leeftijd maakte
hij zijn debuut voor de lokale club Arechavaleta Juvenil. In 1979 vertrok hij naar Alavés en door zijn
goede prestaties verkaste hij twee jaar later naar Athletic de Bilbao. In de vijf jaar dat hij voor Athletic
speelde, werd hij tweemaal landskampioen, in 1983 & ’84. In ‘84 won hij ook nog de Copa del Rey.
In 1986 ging hij dan voor FC Barcelona spelen, waar hij deel uit zou maken van het Dream Team. In zijn
eerste seizoen werd hij direct bekroond met de Trofeo Zamora. De blau-grana hadden immers maar 29
goals tegen gekregen in 43 wedstrijden. In de jaren die volgden won hij vele titels, maar na de met 4-0
verloren Champions League finale in 1994 tegen AC Milan, mocht hij weg van trainer Johan Cruijff.
Hij vertrok naar Valencia en in zijn eerste seizoen bij Los Chés bereikte hij zijn 500e wedstrijd in de
Primera División.
Daarnaast speelde hij 124 interlands voor het Spaanse elftal en nam hij deel aan alle grote toernooien
tussen 1986 en 1998. Na de wereldbeker van 1998 besloot hij op 37-jarige leeftijd een punt te zetten
achter zijn carrière en werd hij sportief directeur bij zijn oude club ‘Athletic de Bilbao’.
Van welke Baskische ex-profvoetballer beschreven we hier de carrière ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
De stijlfiguur die we zoeken staat beter bekend onder de term ‘kruisstelling’ en is een ‘repetitio’ met
omkering. De overeenkomstige termen van twee formuleringen worden in omgekeerde volgorde
geplaatst, waardoor men afwisseling creëert.
Het kan omschreven worden als een stijlfiguur onder het rijmschema ‘ABBA’, waarbij de elementen A bij
elkaar horen, en de elementen B. De overeenkomst kan grammaticaal zijn (bijvoorbeeld dezelfde
naamval of dezelfde woordsoort), maar ook inhoudelijk.
Voorbeelden zijn:
Zijn vrouw was hem vergeten en hij zijn kinderen.
Dames en heren, jongens en meisjes.
Welke stijlfiguur uit de literatuur zoeken we hier ?

Vraag 9 – Karate
Geef de naam voor de uitvoering van een schijngevecht met één of meerdere denkbeeldige
tegenstrevers ?
A: Kumite
B: Kata
C: Kihon

Vraag 10 – Muziek
Graag de naam van deze Britse singer-songwriter ?

