Vragenronde 3
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Op 28 februari 2007 verwittigde deze vrouw de hulpdiensten. Ze had haar vijf kinderen om het leven
gebracht. Na de moord op Yasmine, Nora, Myriam, Mina en Mehdi, die allen de keel werden
overgesneden, probeerde de vrouw zelfmoord te plegen. En dit op de avond dat ze haar man, Bouchaïb
Moqadem, terug uit Marokko verwachtte.
Op een spiegel in de badkamer vonden de speurders de letters J, U en D in bloed geschreven. Volgens
de vrouw wilde ze het woord 'Judas' schrijven, een verwijzing naar de inwonende dokter. Ze gaf hem
trouwens de schuld van deze wanhoopsdaad.
Onlangs moest deze Nijvelse vrouw voor het Assisenhof verschijnen en kreeg ze levenslang. Een
veroordeling dewelke ze ondertussen voor het Hof van Cassatie aanvecht.
Jullie weten ongetwijfeld allemaal dat het hier gaat om Geneviève Lhermitte, maar weten jullie ook
nog de naam van de inwonende dokter ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
De vegetatiegordel die we zoeken wordt gekenmerkt door uitgestrekte, koude en vochtige
naaldwouden. De gebieden die met deze benaming worden aangeduid, vormen samen het grootste
bosgebied op aarde. Het omvat grote delen van Scandinavië, Canada en Rusland en is het noordelijkste
gebied waar bomen, en de soorten die daarvan afhankelijk zijn, kunnen overleven. Tachtig procent van
de bomen bestaat uit dennen, sparren, zilversparren en lariksen. Venen en de hierbij behorende
planten komen ook in deze zone veel voor, en bedekken het grootste deel van de binnenlanden van
Canada en noordelijk Rusland. In de grond ligt veel koolstof in de vorm van plantenresten opgeslagen.
Er wordt wel gevreesd dat bij het warmer worden van deze gebieden methaan vrij zal komen, wat het
broeikaseffect versterkt. De neerslag bedraagt 40 tot 85 cm/jaar, in de vorm van regen, sneeuw en mist.
Graag de naam van deze vegetatiezone ?

Vraag 3 – Geschiedenis
We zoeken het jaartal waarin volgende gebeurtenissen plaatsvonden:
Generaal Soeharto neemt in Indonesië de macht over van Soekarno.
Kurt Georg Kiesinger wordt gekozen tot bondskanselier van West-Duitsland.
Ruimtesonde Orbiter neemt de eerste foto van de maan van relatief korte afstand.
Geboorte Enzo Scifo
Het Eurovisie Songfestival in Luxemburg wordt door Oostenrijk gewonnen en dit met het lied ‘Merci
Chérie’ van Udo Jürgens.
Engeland wint voor eigen publiek de wereldtitel door West-Duitsland na verlenging met 4-2 te
verslaan in de finale van het WK voetbal.
Graag het jaartal ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Het is de Nederlandse benaming voor de Falco Columbarius.
Het is, met zijn spanwijdte van circa 50 cm voor een mannetje, de kleinste roofvogel van Europa. De
grootte van het vrouwtje is vergelijkbaar met die van de torenvalk, maar ze heeft een wat forser
postuur. De vogel is het makkelijkst te herkennen aan het vlieggedrag: hij vliegt erg snel en vlak boven
de grond. De prooi wordt net zo lang achtervolgd totdat deze te vermoeid is om nog te ontkomen. Hij
zoekt zijn voedsel het liefst op open terreinen, al dan niet voorzien van wat kleine begroeiing. Beboste
gebieden worden gemeden. Meer dan 80% van zijn prooien bestaat uit piepers, leeuweriken, tapuiten,
vinken en gorzen.
Het mannetje is vanboven leigrijs; de bovenkant van het vrouwtje is donkerbruin. Zowel het mannetje
als het vrouwtje hebben een lichtere onderkant.
Ze broeden in het noorden van Europa, maar trekken in het najaar naar het zuiden.
In het Engels is het een Merlin, graag de Nederlandse benaming van deze zeer kleine roofvogel ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Het is een molecuul dat bestaat uit een sequentie van één of meer identieke of soortgelijke delen die
aan elkaar zijn gekoppeld. Deze moleculen kunnen worden onderverdeeld volgens reactie (bvb.
condensatie), eigenschappen (bvb. thermoplast) en herkomst (natuurlijk of synthetisch).
Welke indelingsvorm gebruikt wordt, hangt af van het aspect dat men wil benadrukken; en de
verschillende indelingen sluiten niet op elkaar aan.
Welk molecuul zoeken we hier ? ‘Rubber’ is er een voorbeeld van.

Vraag 6 – TV & Film
De Academy Award, beter bekend als de Oscar, is de belangrijkste filmprijs in de Verenigde Staten. De
officiële naam van het Oscarbeeld is de ‘Academy Award of Merit’. Jaarlijks worden de prijzen,
meerbepaald in de maand februari, in 31 categorieën uitgereikt in het ‘Kodak Theatre’ in Hollywood.
Vorig jaar was er een kortfilm van de Belgische regisseur Guido Thys genomineerd in de categrorie
‘Beste Korte Film’.
De film gaat over een klerk die zich voorbereid op een date en daarvoor de hulp inroept van een
vrouwelijk collega, die hem leert dansen.
Wat is de naam van deze kortfilm met Wannes Cappelle en Ineke Nijssen in de hoofdrol ?

Vraag 7 – Sport
We zoeken een voormalig profwielrenner, geboren in Tasjkent op 28 februari 1964.
Als amateur was de ‘Tasjkent Terminator’, zoals zijn bijnaam luidde, één van de betere wielrenners van
de Sovjet-Unie en streed hij onder meer om etappezeges in de Vredeskoers. Na de val van de Berlijnse
Muur werd hij in 1990 professioneel wielrenner in Italië, waar hij een groot deel van zijn carrière zou
rijden. Tijdens de eerste helft van de jaren '90 was hij één van de beste sprinters ter wereld, en was hij
enorm gevreesd om zijn snelheid maar ook om zijn soms onbekommerde manier van sprinten. In zijn
eerste Ronde van Frankrijk in 1991 won hij twee etappes én de groene trui. Dit laatste zou hij in 1993 en
‘94 herhalen, zodat hij uiteindelijk in totaal negen etappes in de Ronde van Frankrijk won. Ook in de
andere grote rondes won hij etappes: zeven in de Ronde van Spanje en één in de Ronde van Italië. Hij
won ook etappes in diverse kleinere wedstrijden en in 1991 won hij de ééndaagse wedstrijd GentWevelgem.
Tijdens de Ronde van Frankrijk van 1997 werd deze sprintbom betrapt op het gebruik van doping. Hij
werd door zijn toenmalige ploeg Lotto-Mobistar ontslagen, voor een jaar geschorst, en keerde nooit
meer terug in het peloton.
Graag zijn naam ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Begin 2006 ontstond er wereldwijd ophef over een serie cartoons over Mohammed in de ‘JyllandsPosten’. Een aantal ervan werd herdrukt in het Noorse christelijke dagblad ‘Magazinet’ en later in
andere Europese bladen.
De prenten hebben als thema de gewelddadige en vrouwonvriendelijke gedragingen van sommige
moslims. Van de 12 prenten laat één van de afbeeldingen Mohammed zien met op zijn hoofd een
tulband in de vorm van een bom met aangestoken lont. De tekenaar van deze cartoon is naar eigen
zeggen geïnspireerd door het internationale terrorisme. Zijn tekening geldt als protest tegen het
hanteren van een dubbele standaard met betrekking tot de persvrijheid en de vrijheid van
meningsuiting.
Hoe heet deze veelbesproken Deense cartoonist ?

Vraag 9 – Karate
Wie wordt er beschouwd als de grondlegger van het moderne karate ?
A: Hamasaki
B: Kurosawa
C: Funakoshi

Vraag 10 – Muziek
Welke niet kapot te krijgen Vlaamse zanger geeft hier het beste van zichzelf ?

