Vragenronde 2
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Welke in 1964 geboren politicus werd op 15 december laatstleden verkozen tot nieuwe premier van
Thailand ?
Hij is sinds 2005 leider van de Democratische Partij en hij volgt interim-premier Somchai Wongsawat op.

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het is het enige Afrikaanse land waarbij de hoofstad op een eiland gelegen is, terwijl het grootste deel
van dit land tot het Afrikaanse vasteland behoort. Om het hopelijk iets gemakkelijker te maken: de
hoofdstad is Malabo en het eiland is Bioko.
Weten jullie welk land we zoeken ?

Vraag 3 – Geschiedenis
We zoeken een Romeins keizer, geboren in Antium in het jaar 12 en gestorven in Rome in het jaar 41.
Zijn echte naam was Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. Hij was de jongste zoon van Germanicus
Julius Caesar en Agrippina de Oudere en achterkleinzoon van keizer Augustus. Hij groeide op in
soldatenkampen en vandaar ook zijn bijnaam, die ‘soldatenlaarsjes’ betekent.
In de eerste maanden van zijn bewind was hij een veelbelovend keizer, een verademing na het
terreurbewind van zijn voorganger én achterneef Tiberius. Hij was zelfs zo vrijgevig dat na negen
maanden de schatkist (door Tiberius tot de rand gevuld) volledig leeg was. Na een ernstige ziekte begon
hij echter duidelijk een drastisch veranderd gedrag te vertonen, waardoor hij geldt als één van de meest
waanzinnige keizers van het Romeinse Keizerrijk. Het staat vast dat zijn regeerperiode werd gekenmerkt
door wreedheden, vernederingen en excessief gedrag.
Graag zijn bijnaam ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
We zoeken een orgaan dat zich aan de voorzijde van de hals bevindt, vóór het strottenhoofd, tegen de
luchtpijp aan. Het bestaat uit twee kwabben, opgebouwd uit follikels of blaasjes. Tussen de follikels
liggen C-cellen, die het hormoon ‘calcitonine’ produceren. Het orgaan wordt van bloed voorzien door
vier slagaders en is hiermee het meest doorbloede orgaan van het menselijk lichaam.
Het orgaan produceert hormonen bestaande uit jodium en tyrosine. Hieruit wordt o.a. thyroxine of T4
geproduceerd. Deze hormonen stimuleren de stofwisseling, de celverbranding en de groei.
Over welk orgaan van het menselijk lichaam hebben we het hier ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Het is een laag, plat, rond glas of een kunststofschaal met een ruim eroverheen passend deksel. Het
wordt vooral gebruikt in de biologie en bacteriologie om bacteriekweken mee te verrichten. De schaal
wordt dan tot op een hoogte van enige millimeters gevuld met een voedingsbodem.
Verder wordt het ook gebruikt om onder de microscoop biologische monsters mee te testen, gedrag van
insecten of cellen te bestuderen, enzovoort … .
Iedereen heeft hier tijdens zijn schooljaren gebruik van gemaakt, maar weten jullie nog hoe we zo’n
glas of schaal noemen ?

Vraag 6 – TV & Film
Deze in 1966 in Londen geboren actrice, die vooral bekend is geworden door haar rollen in
kostuumdrama's, maakte in 1985 haar debuut in de titelrol van de film ‘Lady Jane’. Ze trok de aandacht
van filmregisseur James Ivory en filmproducent Ismail Merchant, waarna ze de hoofdrol kreeg in de film
‘A Room With a View’, naar de gelijknamige roman van E.M. Forster. Deze film won acht Oscars,
waaronder die voor ‘Beste Regie’ en ‘Beste Film’. Ze werd aanvankelijk meer en meer getypecast,
waardoor ze leek te blijven steken in kostuumdrama’s zoals bijvoorbeeld ‘Howard’s End' uit 1992.
In 1999 bleek daar verandering in te komen doordat ze een rol kreeg in de veelbesproken film ‘Fight
Club’. Vervolgens was ze te zien als de chimpansee ‘Ari’ in Tim Burton’s remake van ‘Planet of the Apes’.
Ook speelde ze in de daaropvolgende films van Burton, met wie ze inmiddels een relatie had. Ze had
kleine rollen in ‘Big Fish’ en ‘Charlie and the Chocolate Factory’ en was tevens te horen in Burton’s
animatiefilm ‘Corpse Bride’. Ze speelde de slechte Bellatrix van Detta in ‘Harry Potter en de Orde van de
Feniks’, en Mrs. Lovett in nog een Tim Burton film: ‘Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street’.
Haar naam graag?

Vraag 7 – Sport
In 1997 kwam deze bokser terecht in Antwerpen bij de Antwerpse Boksschool en werd er opgeleid door
Jerry Colman. Hij staat bekend als een keiharde puncher met een enorm doorzettingsvermogen en zijn
'mindere' punten zijn z'n techniek en verdediging.
In 2005 veroverde hij de IBC-wereldtitel in Sint-Petersburg door een knock-outoverwinning in de vijfde
ronde tegen Krvilapov. In 2007 veroverde hij de EBU-welterweighttitel in Parijs tegen Nordin Mouchi
met een KO in de 8e ronde. Hij verdedigde later vier keer met succes zijn titel. Dit achtereenvolgens
tegen Cristian De Martines, Nordin Mouchi, Brice Faradji en Viktor Plotnikov.
Op 14 september 2008 verloor hij zijn Europese titel na een nederlaag op punten tegen Rafal Jackiewicz.
Ondertussen weten jullie allemaal dat het om Suger Jackson gaat. Dit is echter een naam die hij zichzelf
heeft toegekend als een verwijzing naar ‘Sugar Ray’ Robinson.
Weten jullie ook zijn echte naam ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Hij werd geboren in Rouen, als zoon van een chirurg, en hield zich al vanaf zijn elfde bezig met literatuur.
In 1840 verliet hij Rouen om in Parijs rechten te gaan studeren.
Omdat hij van het buitenleven hield, en in Parijs niet kon aarden, reisde hij tegen het einde van het jaar
1840 af naar de Pyreneeën, en zakte zo verder af naar het eiland Corsica. In 1846 besloot hij in Croisset,
vlakbij Rouen, een huis te bouwen voor hem en zijn moeder, waar hij ook de rest van zijn dagen sleet.
Zijn vader en zijn zus waren ondertussen overleden.
Zijn eerste en bekendste boek, uitgegeven in 1857, handelt over een doktersvrouw die regelmatig
overspel pleegt en boven haar stand leeft om zo aan de banaliteit en de leegheid van het provinciale
leven te ontsnappen. Hij publiceerde het boek eerst in afleveringen in het weekblad ‘Revue de Paris’ en
werd door openbare aanklagers vervolgd omwille van het schrijven van obsceniteiten.
Ook als brievenschrijver kende hij naam en bekendheid. Zo schreef hij: "De kluizenaar en zijn muze" en
"Haat is een deugd". Louise Colet en George Sand behoorden tot zijn meer bekendere minaressen.
Graag zijn naam ?

Vraag 9 – Karate
De Dojokun zou de lijfspreuk van de karateka moeten zijn. In onze westerse wereld is het echter
moeilijk om de oosterse discipline op te dringen en niet alle beoefenaars kennen deze toch belangrijke
omschrijving van wat het karakter en gedrag dus zou moeten zijn. Het groeten naar tegenstrevers en de
aanspreektitel naar de zwarte gordel en lesgevers wordt evenwel overal gerespecteerd.
Hoe luidt deze aanspreektitel ?

Vraag 10 – Muziek
Welke groep hoort u hier aan het werk ?

