Vragenronde 2
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Het is een jaarlijkse televisieprijs waarmee de redactie van het weekblad Humo sinds 1980 het beste
Belgische programma of een opvallende televisiemaker bekroont. De laatste vijf edities werden
achtereenvolgens gewonnen door: ‘Het Eiland’, ‘Terug naar Siberië’, ‘Man Bijt Hond’, ‘Matroesjka’s’ en
last but not least ‘Van Vlees en Bloed’.
Over welke jaarlijkse televisieprijs gaat het hier ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Deze rivier ontspringt in Picardië en loopt via Thuin en Charleroi naar Namen, waar ze na 194 km in de
Maas vloeit. Van deze 194 km liggen er 105 op Waals grondgebied, de rest behoort tot Frankrijk.
Kanalen verbinden de rivier met de Oise, en via het Kanaal Charleroi-Brussel met Brussel. Naar het
noorden wordt dit Kanaal voortgezet tot de Schelde.
De bron ligt op 210 m hoogte bij Le Nouvion-en-Thiérache in het departement Aisne, en de grootste
Franse stad aan de rivier is Maubeuge.
Welke rivier, rijk aan sluisjes, zoeken we ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Deze Portugese ontdekkingsreiziger werd in 1469 te Sines geboren en stierf in 1524 in India. Hij werd
bekend doordat hij in de periode 1497-‘99 als eerste van Europa naar India voer. Tijdens zijn reis
maakte hij een grote bocht door de Atlantische Oceaan om zo de windstilte en het slechte weer langs de
kust van Afrika te vermijden. In 1998, 500 jaar na de ontdekking van de zeeroute naar India, werden er
in Lissabon een brug en toren naar hem vernoemd.
Graag zijn naam ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Oxyuranus scutellatus’ is één van de giftigste slangen van Australië én de wereld. Alleen de
verwante inlandversie van deze slang, de Australische bruine slang en de Maleise krait zijn nog giftiger.
Het is een bodembewoner die leeft in de graslanden en gematigde bossen van Noord-Australië en
Papoea-Nieuw-Guinea. De kleur is variabel, van geel of donkerbruin tot bijna zwart, en de lengte loopt
uiteen van 2 tot 3,5 meter.
Hij vormt vooral een bedreiging door zijn schuwheid en schutkleur, waardoor hij zeer onverwacht kan
toeslaan. Een beet kan dodelijk zijn voor de mens, als er geen antiserum wordt toegediend. Een echte
bedreiging vormt hij echter niet, aangezien zijn hoofdvoedsel bestaat uit kleine zoogdieren, hagedissen
en in mindere mate vogels.
Naam van deze slang ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
We zoeken een wiskundige reeks, genoemd naar de bijnaam van Leonardo van Pisa, die de rij omschreef
in zijn boek ‘Liber Abacci’. Beginnend met 0 en 1, vormt elk element van de rij steeds de som van de
twee voorgaande elementen. De 1ste elementen van de rij zijn: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, enz ... .
Het is evenwel niet duidelijk wie als eerste de rij heeft uitgedacht, maar toen deze Leonardo van Pisa 20
jaar was, bestudeerde hij de Indiase en Arabische wiskunde. Wellicht leerde hij zo de rij kennen.
Wat is de specifieke naam voor zo’n wiskundige reeks, die ook wel eens ‘konijnenrij’ wordt genoemd ?

Vraag 6 – TV & Film
Deze Britse filmregisseur en -producent werd in 1956 te Radcliffe geboren. Hij begon zijn carrière in het
theater als art director, producer en regisseur. Zo verzorgde hij o.a. de regie van een vijftal producties
voor de ‘Royal Shakespeare Company’. In 1980 begon hij als producer en regisseur te werken voor BBC
Noord-Ierland, waarvoor hij o.a. twee afleveringen van ‘Inspector Morse’ inblikte.
Zijn debuut als filmregisseur kwam er met ‘Shallow Grave’. Daarna volgden o.a. ‘Trainspotting’, ‘A Life
Less Ordinary’, ‘The Beach’, ‘28 Days Later’ & ‘Sunshine’. Als producer kennen we hem vooral van ‘28
Weeks Later’.
Graag naam van deze regisseur, wiens laatste meesterwerk in 2009 vele filmprijzen in de wacht
sleepte ?

Vraag 7 – Sport
Op 5 april laatstleden vond in Praag de mannenfinale van de Champions League Volleyball plaats.
Welk team werd Europees kampioen door in deze finale Iraklis Thessaloniki met 3-1 te kloppen ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Deze stijlfiguur is een vooral in de poëzie veel voorkomend verschijnsel, waarbij een (vrijwel altijd
onbeklemtoonde) klank aan het begin of in het midden van een woord geheel wordt weggelaten.
Om te laten zien dat er een letter (met name een medeklinker) was weggelaten, werd er in het verleden
wel eens een ‘circumflex’ op de tweede klinker geplaatst.
Wat is de uit het Grieks ontleende benaming voor dit verschijnsel ? In de medische wereld staat het
synoniem voor collaps of een kortdurende en vanzelf-overgaande bewusteloosheid, veroorzaakt door
een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen.

Vraag 9 – Muziek
In 1976 ontstond er een nieuwe, Duitse stroming in de popmuziek, genaamd ‘Neue Deutsche Welle’.
Hoewel dit als popmuziek werd aanzien, kwam de stroming voort uit Punk en New Wave.
Een typisch voorbeeld hiervan is volgend nummer. We vragen u de uitvoerder ?

