Vragenronde 1
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
In het Nederlands wordt deze Engelse term soms als ‘gesimuleerd verdrinken’ omschreven. Het is een
verhoortechniek waarbij de vastgebonden verhoorde een natte doek over het gezicht krijgt gelegd
waarover herhaaldelijk water wordt uitgegoten. Hierdoor krijgt deze het gevoel te verdrinken.
Ondanks het feit dat mensenrechtenorganisaties deze praktijk als martelen bestempelen, wordt deze in
oorlogsgebied nog steeds veelvuldig toegepast.
Hoe luidt de Engelse benaming voor deze extreme verhoortechniek ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het is met zijn 3.776 meter de hoogste berg van Japan. Het is een vulkaan op het eiland Honshu en ligt
112 kilometer ten zuidwesten van Tokio. Bij helder weer en geringe luchtverontreiniging is de berg zelfs
van daaruit zichtbaar. Veel Japanners maken een bedevaartstocht naar de top, omdat de vulkaan als
heilig wordt beschouwd.
Graag de naam van deze heilige vulkaan die sinds 2009, na 300 jaar, terug actief is geworden ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Het was tijdens de Tweede Wereldoorlog de codenaam voor de operatie van 4 tot en met 25 augustus
1944, waarbij de Geallieerden na de landing in Normandië een uitbraak uit hun bruggenhoofd
forceerden. De operatie werd gepland door de Amerikaanse generaal Omar Bradley en veranderde de
intensieve infanteriegevechten van Normandië in een gemechaniseerde oorlog over heel Frankrijk. Het
leidde tot de vorming van de ‘Falaise Pocket’ en het Duitse verlies van Noordwest-Frankrijk.
Naam van deze operatie, niet te verwarren met de eraan voorafgaande ‘Operatie Overlord’ ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Lytta vesicatoria’ is ondanks de misleidende naam een kever uit de familie van de oliekevers. Het
diertje wordt 18 tot 22 millimeter lang en is groen van kleur met een metaalglans over de gehele
bovenzijde van het lijf. Het achterlijf wordt naar achteren toe breder en de kop heeft twee tasters. De
onderzijde is dan weer zwart met een fluweelachtige witte beharing.
Bij gevaar scheidt deze kever een slechtruikende en slechtsmakende stof uit die vijanden, maar ook
voedselconcurrenten doet afschrikken. De stof kan via de huid worden opgenomen waarna zeer grote,
doorzichtige blaren ontstaan die later vanzelf weer verdwijnen. Ook irritatie aan de urinewegen of
seksuele stimulatie kunnen gevolgen zijn van orale inname van de stof.
Graag de naam van deze Zuid-Europese kever, die zich vooral ophoudt in de buurt van kamperfoelieachtigen en olijfbomen ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
We zoeken het scheikundig element met atoomnummer 55. Het is een zilverwit alkalimetaal dat door
Robert Bunsen en Gustav Kirchhoff in bronwater ontdekt werd en waarvan de naam afkomstig is van de
Latijnse benaming voor hemelsblauw. Het mineraal ‘polluciet’ is de voornaamste bron, en de
belangrijkste natuurlijke voorraden van dit metaal bevinden zich in de Canadese provincie Manitoba.
Over welk scheikundig element met symbool ‘Cs’, dat als toepassing voornamelijk in atoomklokken
wordt gebruikt, gaat het hier ?

Vraag 6 – TV & Film
We zoeken een Britse comedyserie, geschreven door hoofdrolspelers Rik Mayall en Adrian Edmondson.
Richie Richard en Eddie Hitler wonen samen in een bovenwoning in de Londense wijk Hammersmith. Ze
leven onderaan de samenleving en hun leven draait om TV, drank én een gebrek aan geld & vrouwen.
In totaal zijn er drie 6-delige series, enkele theatershows en een film, ‘Guest House Paradiso’, van
gemaakt. Er was sprake van een seizoen 4, maar de BBC besloot het project niet voort te zetten.
Naam van de serie ?

Vraag 7 – Sport
De sport die we zoeken is zeer populair in de UK en de voormalige koloniën. Volgens historici is het
voortgekomen uit een spel dat reeds in 5.000 v.Chr. door de Egyptenaren met een kegel en stenen
ballen werd gespeeld. Het is een sport waarbij een speler of een team van 2 tot 4 personen de ballen zo
dicht mogelijk bij een doelbal of ‘jack’ probeert te krijgen. Elke bal die dichter bij de jack ligt dan die van
de tegenstander, is een punt waard.
Bekende varianten zijn: ‘jeu de boules’ in Frankrijk, ‘bocca’ in Italië en ‘bolle’ in Denemarken. ‘Curling’ is
dan weer de wintervariant, die vooral populair is in Canada en Scandinavië.
Hoe heet deze sport, waarvan de oudste nog in gebruik zijnde ‘green’ dateert van 1299 en in
Southampton gelegen is ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
We zoeken een dichter en kunstcriticus die leefde van 1821 tot 1867, en beschouwd wordt als één van
de belangrijkste Franse dichters van de 19de eeuw. Doorgaans wordt hij tot de symbolisten gerekend,
maar ook elementen uit de Romantiek en het Realisme zijn in zijn werken terug te vinden. Net daardoor
kan je de 20ste eeuwse stromingen beschouwen als een doorontwikkeling van zijn werk .
Eén van de symbolistische trekken is het samensmelten van vorm en inhoud. Denk maar aan zijn
meesterwerk ‘Les Fleurs du Mal’, en een ander werk van hem: ‘Le Spleen de Paris’.
Graag zijn naam ?

Vraag 9 – Muziek
U hoort zo dadelijk een Britse popgroep die bestond uit Phil Fursdon, Richard Gower, Pete Miller en
Clive Wilson. Opvallend waren hun danspasjes en hun keyboard-geluid.
Graag uitvoerders van deze hit uit 1979 ?

