Vragenronde 6
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Voor de echte liefhebbers hebben de meesterbrouwers van Brouwerij Moortgat 2.750 flessen van dit
goedje afgevuld. Alle flessen werden genummerd en waren enkel verkrijgbaar via het Duvel-depot van
de brouwerij.
Hoe heet dit Duvel-nevenproduct, in 50 cl flessen en met een alcoholpercentage van 40%, dat op 12
december laatstleden verkrijgbaar was in Brouwerij Moortgat ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Dit nationaal park ligt in het zuid-westen van South Dakota. Het bestaat sinds 1978 en heeft een
oppervlakte van 982 km², gekenmerkt door ravijnen, kloven en hoodoos, afgewisseld met grote stukken
prairie. Het is een droog gebied met weinig frequente, maar erg hevige neerslag, weinig begroeiing en
een zachte rotsbodem. Hierdoor zijn de hellingen steil, met losse, droge aarde, gladde klei en diep zand.
Het park staat echter vooral bekend om de paleontologische vondsten uit het eoceen en het oligoceen.
Het park ligt ten zuid-oosten van de Black Hills en dus ook van ‘Mount Rushmore’, en wordt
doorstroomt door ‘White River’. Graag de naam van dit park ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Deze oorlog was een lange serie conflicten tussen de koningen van Engeland en Frankrijk, met als ‘casus
belli’: de Engelse aanspraak op de Franse kroon. De duur wordt meestal gerekend van 1337 tot 1453 en
viel samen met een periode van economische stagnatie in het laatmiddeleeuwse West-Europa.
Door de opkomst van Jeanne D’Arc verschoof de strijd van een twist over feodale rechten naar een
nationale bevrijding, met een totaal onverwachte ommekeer tot gevolg. Karel VII reorganiseerde zijn
leger en koninkrijk, en ontpopte zich als een succesvol leider. In de jaren 1450 tot 1453 wist hij in de
‘Slag bij Castillon’ voorgoed met de Engelsen af te rekenen, met de val van de Engelse dynastie
‘Plantagenet’ tot gevolg. Frankrijk kwam in handen van de Franse dynastie ‘Valois’, met uitzondering
van Calais dat in Engelse handen bleef.
Hoe kennen we deze oorlog beter ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Het is de verzamelnaam voor de drie spieren aan de achterzijde van het bovenbeen. Ze lopen van het
zitbeen naar het onderbeen en een andere benaming voor deze spieren is ‘ischiocrurale’ spieren. Ze
passeren zowel het heup- als het kniegewricht, en zijn dus bi-articulair. In de heup helpen ze om
beweging van het gewricht tot stand te brengen en in het kniegewricht buigen ze het onderbeen.
De lenigheid van de mens wordt vaak gemeten door de soepelheid en rekbaarheid van deze spieren. Dit
door middel van stretching.
Over welke groep van spieren hebben we het hier ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Het is een organische verbinding die ontstaat door een condensatiereactie van een zuur met een alcohol
en vormt een aparte klasse van organische verbindingen. De meest voorkomende types zijn de
carbonzure varianten van deze verbinding. Ze kunnen echter ook ontstaan door condensatiereacties
van alcoholen met andere types zuren zoals fosforzuur, zwavelzuur, salpeterzuur of boorzuur. Deze
laagmoleculaire, vluchtige verbindingen hebben vaak een typische geur, waardoor ze ook in parfums en
feromonen voorkomen. Ook in oplosmiddel, polyesterkunststoffen en biodiesel vindt men ze terug.
Graag de naam van deze organische verbindingen ?

Vraag 6 – TV & Film
De in 1947 opgerichte British Film Academy fuseerde in 1958 met de ‘Guild of Television Producers and
Directors’. Het belangrijkste evenement dat door deze gefuseerde organisatie wordt georganiseerd
vindt jaarlijks plaats op ‘Leicester Square’ in Londen en vormt de Britse tegenhanger van de
Amerikaanse ‘Academy Awards’. In 2009 werd de meest prestigieuze prijs, die voor de beste film, nog
gewonnen door ‘Slumdog Millionnaire’. Naast de filmprijzen, die in februari worden uitgereikt, kent
men ieder jaar in april ook prijzen toe aan de beste televisieprogramma's.
Wij vragen u de verzamelnaam van deze Britse Awards, die in 2010 ‘morgen’ zullen plaatsvinden ?

Vraag 7 – Sport
Deze Spaanse, in 1960 te Segovia geboren, ex-wielrenner draagt als bijnamen ‘Périco’ en ‘El
Conquistador’. Hij werd in 1982 prof en stond bekend als een goed klimmer, maar vooral als
uitmuntend daler en tijrijder. Zijn eerste grote succes behaalde hij in 1985, toen hij de Ronde van
Spanje won. Drie jaar later won hij de Tour de France en in 1989 was hij opnieuw favoriet voor de
eindzege, te meer omdat hij eerder dat jaar voor de tweede keer de Ronde van Spanje had gewonnen.
Hij kwam echter te laat aan de start van de proloog en verloor veel tijd in de ploegentijdrit. Hij eindigde
als derde in het eindklassement en de jaren daarop zou hij nog vier keer in de top 10 eindigen, maar dan
wel als knecht van zijn jongere ploegmaat, Miguel Indurain.
Hij stopte in 1994 met wielrennen en werd commentator bij de Spaanse televisie.
Graag zijn naam ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
De term die we zoeken omvat vier toneelstukken die bewaard zijn gebleven in het kostbare ‘Hulthemse’
handschrift. Ze dateren uit omstreeks 1350 en zijn daarmee de oudst bekende Nederlandstalige
toneelstukken van wereldlijke, niet-religieuze aard. Ze gaan namelijk allemaal over ‘de hoofse liefde’.
De vier stukken zijn: ‘Esmoreit’, ‘Gloriant’, ‘Lanseloet van Denemerken’ en ‘Vanden Winter ende vanden
Somer’. Omdat de toneelstukken zelf 'edel' waren, werden ze veelal gevolgd door een meer
populistische en explicietere vorm van de stukken; dit in de vorm van een ‘spotternie’ of klucht.
Hoe luidt de verzamelnaam voor deze vier toneelstukken samen ?

Vraag 9 – Muziek
Sinds het succesalbum ‘Magie’ heeft deze Vlaamse artiest slechts 1 doel voor ogen gehad: een eigen
plaats veroveren als liedjesschrijver en -vertolker. Hiervoor volgt hij, naar eigen zeggen, fanatiek de weg
van het streven naar artistieke voldoening en een eigen muzikaal karakter.
Wie hoort u zo dadelijk aan het werk ?

