Vragenronde 6
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Wie werd onlangs verkozen tot Miss België 2009 ? Graag haar volledige naam ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Deze rivier ontspringt ter hoogte van Daknam, een deelgemeente van Lokeren, uit de samenvloeiing van
de Zuidlede en de Moervaart. In Hamme mondt ze uit in de Schelde.
Welke rivier zoeken we ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Bij Turkije-reizigers is het al dan niet opgevallen dat vele handelszaakjes, en dan vooral kebapzaken en
slagerijen, de naam ‘ISKANDER’ dragen. Een Aziatische vebastering van de naam van een historische
figuur. Zijn naam wordt nog steeds in Azië geassocieerd met bloederige massamoorden en veldslagen.
Hij werd in 356 vóór Christus geboren in Pella als zoon van de Macedonische koning Philippus II en
koningin Olympias. Volgens een legende werd hij niet verwekt door Philippus II, maar door Zeus. Hij was
zich hiervan bewust en buitte dit politiek uit door zich de zoon van Zeus te noemen.
Hij werd op 20-jarige leeftijd, in navolging van zijn vader, koning van Macedonië, verenigde de elkaar
bevechtende Griekse stadstaten en veroverde onder meer Perzië en Egypte.
Naar welke legendarische veldheer zijn die Turkse kebapzaken en slagerijen genoemd ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Deze dolfijn is een tandwalvis, meerbepaald een grondeldolfijn.
Hij heeft een krachtig lichaam met daarop een kleine afgeronde kop en een korte snuit. Op zijn
voorhoofd heeft hij een dikke speklaag en in tegenstelling tot andere walvissoorten heeft deze dolfijn
een buigzame nek. Het dier wordt maximaal 7 meter lang, 2000 kg zwaar en bereikt een leeftijd van 30
tot 40 jaar. Ze leven in kleine groepen van 2 tot 15 dieren, bestaande uit vrouwtjes met jongen of
uitsluitend mannetjes.
Ze jagen in kleine scholen vooral op vis, en dit liefst in ondiep water. Het jong, geboren na een dracht
van 14 tot 15 maanden, is grijs van kleur. De volwassen variant is bijna helemaal melkwit.
De soort komt voornamelijk voor in de arctische en subarctische zeeën, met als Europese zuidgrens ten
noorden van Noorwegen. Hij wordt daar bejaagd om zijn huid, vlees en traan.
Graag de uit het Russisch ontleende benaming voor deze witte dolfijn of walvis ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Na de LCD-beeldschermen doen tegenwoordig de TFT-schermen hun intrede. LCD staat voor Liquid
Crystal Display.
Maar waarvoor staat TFT ?

Vraag 6 – TV & Film
Het is een Engelse kinderserie die twee seizoenen lang in het Verenigd Koninkrijk, en later ook in België
& Nederland, werd uitgezonden. Meerbepaald in 1970 en ‘71. De serie verhaalt over een 11de-eeuwse,
excentrieke, incapabele, stinkende maar vooral ook aandoenlijke tovenaar . Op de vlucht voor de
Normandiërs belandt hij per ongeluk in het Engeland van tweede helft van de jaren zestig; hij heeft dan
900 jaar door de tijd gereisd.
In het eerste seizoen komt hij terecht op Hexwood Farm, waar hij bevriend raakt met de zoon des
huizes, Edward Bennet (ook wel Carrot genoemd). Edwards grootste zorg is de tovenaar uit de buurt
van zijn vader en de boerenknecht Sam te houden. Aan het eind van deze eerste reeks reist hij terug
naar zijn eigen tijd.
In het tweede seizoen, de tovenaar is dan opnieuw in de 20e eeuw terecht gekomen, maakt hij
wederom allerlei avonturen mee. Dit keer met de welstellende Cedric Collingford (ook gekscherend
Owlface genoemd). Na alle tekens van de Dierenriem te hebben verzameld reist hij opnieuw, en nu
voor de laatste keer, terug naar zijn eigen tijd.
Zijn toverspreuk luidt ‘Salmay Dalmay Adonay’ en de naam van zijn meereizende pad is ‘Touchwood’.
Graag de naam van deze kinderserie ?

Vraag 7 – Sport
Met de Olympische Zomerspelen van 2008 achter de rug, zijn de Olympische Winterspelen weer aan de
beurt. We zoeken een Noors langlaufer, geboren in 1967 te Elverum. Bij de Olympische Winterspelen
van Albertville (1992), Lillehammer (1994) en Nagano (1998) won hij in totaal twaalf medailles, waarvan
acht gouden. Daarmee is hij de meest succesvolle sporter uit de geschiedenis van de Olympische
Winterspelen.
Hij won zeventien medailles bij de wereldkampioenschappen, waaronder negen gouden, en zijn topjaar
was 1997 toen hij op alle onderdelen van het WK een medaille behaalde.
Na een botsing tijdens het rolschaatsen beëindigde hij zijn sportcarrière en ging hij de zakenwereld in.
Hoe heet deze succesvolle olympiër ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
We zoeken een Romeins dichter die leefde van 65 tot 8 vóór Christus.
Zijn vader was een vrijgelaten gemeenteslaaf en zijn moeder is niet bekend. Op zijn tiende ging hij met
zijn vader naar Rome. Daar kreeg hij een uitstekende opvoeding, zoals normaal alleen de zonen van
ridders of senatoren die kregen. In 45 v.Chr. ging hij naar Athene, om zich te verdiepen in de Griekse
cultuur en de wijsbegeerte. Daar ontmoette hij Marcus Brutus, die pas Caesar had vermoord en jonge
Romeinse soldaten aan het ronselen was voor de strijd tegen Octavianus en Antonius. Hij sloot zich bij
hen aan en werd tot krijgstribuun benoemd. Zo nam hij deel aan de veldslag bij Philippi in 42 v.Chr.,
waar hij een nederlaag opliep tegen Octavianus en Antonius. Dankzij amnestie kon hij naar Rome
terugkeren, en ging hij als klerk bij de schatkist werken.
In deze periode schreef hij zijn eerste poëzie, namelijk satiren en epoden. Zijn literair talent werd snel
opgemerkt, en rond 38 v.Chr. werd hij opgenomen in de literaire kring rond Maecenas. Toen in 19
v.Chr., Vergilius en Rufus, twee van zijn beste vrienden, stierven, bleef hij ontroostbaar achter als enige
van een grote generatie dichters.
Enkele van zijn werken zijn: Epodae, Sermones, Carmina, Epistulae, Ars Poetica & Carmen Saeculare.
Welk Romeins dichter zoeken we ?

Vraag 9 – Karate
Karate is een Japanse gevechtskunst. Er worden dus Japanse woorden en termen gebruikt.
Hoe noemt men de plaats of ruimte waar men oefent ?

Vraag 10 – Muziek
Welke Russisch-Amerikaanse singer-songwriter, en pianiste, horen we hier aan het werk ?

