Vragenronde 5
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
We zoeken een Vlaamse topkok, in 1956 geboren te Pittem. Hij is een oud-leerling van de hotelschool
‘Ter Duinen’ en werkte in de keukens van onder meer ‘Le Sanglier des Ardennes’, ‘Le Cravache d’Or’ en
‘La Villa Lorraine’. Net als zijn leermeester, de Franse topkok Alain Chapel, heeft ook hij respect voor
producten van eigen bodem.
In 1983 opende hij in Brugge, in de Jeruzalemstraat, zijn eigen restaurant. Al gauw werd dit te klein en
verhuisde het 3-sterrenrestaurant ‘De Karmeliet’ naar de Langestraat 19.
Wie is deze Vlaamse topkok ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
De Bodensee is een meer op de grens van Duitsland en Zwitserland. Over een dam en een brug bereikt
men vanaf Duitse zijde een 45 hectare groot eiland, dat aan Zwitserse zijde een haven heeft waar
regelmatig rondvaartboten aanleggen.
In vroegere tijden was dit eiland een Romeinse vlootbasis, maar door de loop der jaren werd dit eiland
omgetoverd tot een bloemeneiland. Het eiland herbergt een 18de eeuws kasteel, genaamd het
‘Barokslot’, een prachtige kerk in barokstijl, vele bloemenserres en een vlindertuin.
Graag de naam van dit bloemeneiland ?

Vraag 3 – Geschiedenis
In welk jaar vonden onderstaande gebeurtenissen plaats ?
Nicolae Ceauşescu wordt staatshoofd van Roemenië,
Afscheiding van de oostelijke deelstaat van Nigeria en uitroeping van de onafhankelijke staat Biafra,
The Beatles brengen het album ‘Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band’ uit,
De Brusselse ‘Innovation’ brandt volledig uit, met 323 doden en 150 gewonden tot gevolg,
Eddy Merckx wordt in het Nederlandse Heerlen wereldkampioen wielrennen,
Tommy Simpson sterft in de Ronde van Frankrijk, bij de beklimming van de Mont Ventoux
en
Sandy Shaw wint met ‘Puppet On A String’ het Eurovisie-songfestival.

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Galeocerdo cuvier’ is een grote, voor de mens gevaarlijke, haaiensoort uit de familie requiemhaaien.
Andere bekende leden van deze familie zijn o.a. de citroenhaai en de blauwe haai, maar de haai die wij
zoeken is met zijn 5,5 meter de grootste. Kenmerkend zijn de knipvliezen, twee rugvinnen, een aarsvin,
vijf kieuwspleten en een opvallend korte en stompe snuit. De interne bevruchting gebeurt één maal per
drie jaar en het is de enige soort in zijn familie die de eieren ook intern uitbroedt.
De jacht gebeurt meestal 's nachts en bijna elk dier dat in de buurt komt moet eraan geloven. Eén van
zijn meest geliefde prooien zijn zeevogels en net als de meeste haaien komt hij op bloed en de
miniemste bewegingen van prooidieren af.
Wat is de naam van deze haai, die zijn naam dankt aan de kleurschakeringen die vooral bij de jonge
exemplaren duidelijk te zien zijn ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
In 1848 introduceerde de Britse wiskundige J. J. Sylvester een rechthoekig getallenschema, geordend in
rijen en kolommen. Samenhangende gegevens en hun bewerkingen konden sindsdien op een
systematische en overzichtelijke wijze weergegeven worden.
De getallen in het schema heten elementen en het element op het kruispunt van de ‘r-de’ rij en de ‘k-de’
kolom wordt aangeduid als het ‘rk-de’ element en genoteerd als ‘Ark’. Het resultaat van de vierkante
variant van dit schema wordt ‘determinant’ genoemd.
Graag de typische naam van dit getallenschema, dat in 1999 onder regie van ‘The Wachowski
Brothers’ ook in de filmwereld zijn intrede deed ?

Vraag 6 – TV & Film
Dit empathische en eenvoudige, bij wijlen erudiete, programma probeert op efficiënte wijze te
achterhalen wie in deze geglobaliseerde wereld het hoogste EQ én IQ heeft.
Elk najaar vraagt Erik Van Looy zich af wie de volgende ‘Slimste Mens ter Wereld’ zal worden. Hiervoor
werd hij de laatste jaren wetenschappelijk gesteund of gecorrigeerd door professor Rik Torfs. De editie
2009-2010 zorgde echter voor een ommekeer. Rik Torfs werd vervangen door een 9-koppige jury.
We geven er jullie zes, namelijk Philippe Geubels, Mark Eyskens, Kamagurka, Frank Focketyn, Louis
Tobback en Gunter Lamoot. We vragen u de drie andere ?

Vraag 7 – Sport
Op het fotoblad ziet u het tenue van een club uit de ‘Campeonato Brasileiro’, met bijnaam ‘O Peixe’ en
momenteel getraind door Vanderlei Luxemburgo.
De bekendste speler was Pelé, die op 15-jarige leeftijd bij het eerste elftal kwam. Met hem won de club
9 keer het Statenkampioenschap, 2 maal de Copa Libertadores, 6 Braziliaanse Bekers en 2 maal de
Intercontinental Cup. Bij meer recente sterren van de club denken we o.a. aan Robinho, Diego, Alex en
Renato. Zij bezorgden de club, na vele magere jaren, in 2002 en 2004 opnieuw de landstitel.
Over welke voetbalclub hebben we het hier ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
We zoeken een Iers, vooral sensatiegericht schrijver, geboren te Dublin en in 1912, op 65-jarige leeftijd,
overleden te Londen. Aan ‘Trinity College’ studeerde hij geschiedenis, letteren, wiskunde en fysica.
Uiteindelijk koos hij voor de journalistiek en als theatercriticus ontmoette hij de beroemde acteur Henry
Irving, met wie hij goed bevriend geraakte en begeleidde op binnen- en buitenlandse tournees.
Hij is vooral bekend geworden, en gebleven, als schrijver van de talloze malen verfilmde legende rond
de wrede middeleeuwse heerser ‘Vlad Tepes’. Nog werken van zijn hand zijn: ‘The Snake’s Pass’, ‘The
Mystery of the Sea’, ‘The Jewel of Seven Stars’, ‘A Life of Irving’ en ‘Famous Imposters’.
Welke schrijver zoeken we ?

Vraag 9 – Muziek
Deze Britse band, van frontman Matthew Bellamy, brengt alternatieve rockmuziek met klassieke
invloed. Hun liveconcerten worden dan ook meer dan eens opgesmukt met klassieke intermezzo’s.
Begin jaren ’90 werd de groep opgericht onder de naam ‘Rocket Baby Dolls’. Maar wij vragen u de
huidige naam van deze rockband, die de afgelopen jaren op alle grote festivals de revue passeerde ?

