Vragenronde 3
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Op 29 januari 1979 sloegen de stoppen van deze 16-jarige vrouw volledig door. Met een jachtgeweer
verwondde ze acht kinderen en een politieagent, en doodde ze twee volwassenen op de tegenover haar
huis gelegen schoolspeelplaats . Motief: ‘Ik houd niet van maandagen, dit brengt tenminste wat leven in
de brouwerij !’
Ze kreeg een gevangenisstraf van 25 jaar tot levenslang en is al drie keer geëvalueerd voor vervroegde
vrijlating, maar telkens werd dit afgewezen. Haar daad vormde de inspiratie achter het nummer ‘I Don't
Like Mondays’ van de ‘Boomtown Rats’.
Hoe heet deze vrouw die later beweerde onder invloed van alcohol en PCP te zijn geweest ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het is de verzamelnaam voor de wetlandgebieden in de ‘Top End’ van Australië. In de droge periode
(van mei tot oktober) bevatten ze altijd water en drogen ze nooit volledig op; in het regenseizoen (van
november tot april) maken ze onderdeel uit van uitgestrekte ondergelopen gebieden, genaamd
‘floodplains’. De meeste zijn dan ook hoefijzermeren, die vooral in de droge periode een verzamelplaats
vormen voor vele watervogels, vissen en krokodillen.
Als ik jullie zeg dat ook een bekend sportmerk dezelfde rare naam draagt, weten jullie wellicht wat de
typische naam is voor deze ‘wetlands’ ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Deze Egyptische godin werd in haar oudste vorm afgebeeld in de vorm van een koe. Later ook met een
leeuwenkop. Soms had ze twee gezichten, één dat vooruit keek en het andere dat terugkeek. In latere
tijden werd ze meer en meer met attributen van de troongodin ‘Isis’ afgebeeld en werd ze er zelfs mee
vereenzelvigd. In meer recentere geschriften is het een vrouw met twee hoorns, met daartussen een
zonneschijf. Ze was, naast een toonbeeld van macht en moederschap, de hemelgodin, godin van de
vreugde, muziek, schoonheid en liefde.
Het is de moeder der goden, en haar naam betekent letterlijk vertaald ‘Huis van Horus’.

Vraag 4 – Fauna & Flora
Deze loopvogels leven in het tropisch regenwoud van Queensland en Nieuw-Guinea. Recent DNAonderzoek heeft uitgewezen dat ze verwant zijn aan de emoes, struisvogels en nandoes. Hoewel het vrij
schuwe vogels zijn, is het niet verstandig ze te dicht te benaderen omdat ze dan erg agressief kunnen
uithalen. Eén schop van een poot, met de scherpe op een mes gelijkende klauw, kan een dodelijke
verwonding opleveren.
Ze produceren zeer lage geluiden, tot tegen de benedengrens van het menselijk gehoor, en de
luchtkamers in de helmachtige kam maken het voor deze solitair levende vogels mogelijk de geluiden
van op een grote afstand waar te nemen en zo met elkaar te communiceren.
Graag de naam van deze rare vogel ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Het is een machine waarin mechanische energie, binnenkomend via een draaiende as, omgezet wordt in
elektrische wisselstroomenergie. Deze omzetting berust op het feit dat wanneer een elektrische
geleider door een magnetisch veld beweegt, er in die geleider elektrische spanningen ontstaan en bij
een gesloten kring dus stroom gaat vloeien.
Onder welke naam kennen we zo’n wisselstroomgenerator beter ?

Vraag 6 – TV & Film
Iedereen onder jullie kent de populaire Vlaamse TV-serie ‘Van Vlees En Bloed’. Deze tragikomedie, naar
een idee en scenario van Tom Van Dyck en Michiel Devlieger, hield ons begin 2009 aan de TV
gekluisterd. De scenaristen wilden met de serie het leven en de moeilijkheden van kleine
middenstanders in beeld brengen, maar naarmate de serie zich ontwikkelde, werden heel wat andere
drama's en intriges zichtbaar.
Het was een echte voltreffer voor productiehuis Woestijnvis. Een bewijs daarvan is de grote stroom
toeristen naar het Provinciaal Domein ‘Prinsenpark’ te Retie, waar de beruchte ‘bospoeperscène’ werd
opgenomen.
De beenhouwerij van de familie Van Genechten bevindt zich echter niet in Retie, maar in een naburige
gemeente. Welke gemeente ?

Vraag 7 – Sport
In snooker spreekt men van een ‘cue-ball’, in ijshockey van een ‘puck’ en in curling van een ‘stone’.
Maar wat is de Engelse benaming voor het pluimpje bij badmington ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Als plichtsbewuste en liefdevolle ouder heeft u vast al uren, dagen en naargelang uw inzet mogelijk zelfs
weken gesleten op de rand van het bed van uw zoon of dochter om hem of haar de harde levenslessen
te leren, die hen het goede levenspad doen bewandelen. En dan nu de vraag.
Wie is de auteur van het sprookje ‘Het Lelijke (Jonge) Eendje’ ?

Vraag 9 – Muziek
Deze Vlaamse rockgroep, ontdekt via het Studio Brussel-programma ‘Vibe On Air’, prijkte vorig jaar
enkele weken bovenaan de alternatieve hitlijsten. Dik verdiend als je ’t mij vraagt.
We vragen uiteraard naam van de groep ?

