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Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Deze belasting werd ingevoerd op 1 juli 2005 en werd via de elektriciteitsleverancier aan bedrijven en
particulieren aangerekend. Ze bedroeg voor een gemiddeld gezin 20 à 35 euro per jaar, waarmee men
het gemeentelijk inkomstenverlies door de vrijmaking van de energiemarkt wou compenseren.
De belasting werd op aandringen van Elio Di Rupo federaal ingevoerd, maar werd uiteindelijk alleen in
Vlaanderen aangerekend. Door inkomsten uit de overname van Electrabel door SUEZ, kon deze
belasting in 2008 weer worden afgeschaft.
Onder welke naam werd deze belasting op onze elektriciteitsfacturen aangerekend ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het is een warme droge wind die vaak aan de noordzijde van de Alpen waait. De benaming is afgeleid
van het Latijnse woord voor ‘warme wind’ en het gotische woord voor ‘vuur’. In de Alpen is het een
normaal verschijnsel, maar deze wind waait ook op andere plaatsen in de wereld, zoals bvb. de ‘chinook’
in de Rocky Mountains. Zelfs het Limburgse heuvelland kent een afgezwakt effect, wat daar plaatselijk
aanleiding kan geven tot zonnig weer en een opmerkelijke temperatuurstijging.
Naam van deze droge alpenwind, die vooral bij de vrouwen bekend in de oren moet klinken ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Hij was van 1189 tot aan zijn dood in 1199 koning van Engeland. Hij was de tweede zoon van Hendrik II
en Eleonora van Aquitanië, en in 1172 werd hij hertog van Aquitanië. Toen hij na de dood van zijn
oudere broer werd benoemd tot troonopvolger bondt hij opnieuw de strijd aan met zijn vader en wist
daarbij de steun te verwerven van koning Filips II van Frankrijk.
Na een conflict met diezelfde Filips sloten ze een verdrag en begonnen ze aan de voorbereiding van de
geldverslindende Derde Kruistocht. Hij behaalde een overwinning op de grote Saladin, maar bij zijn
terugkeer in Engeland had zijn broer ‘Jan Zonder Land’, in een samenzwering met Filips, het koningschap
overgenomen. Hij wist zijn broer te onderwerpen en nam het koningschap weer over. Hij zette de
oorlog tegen Frankrijk weer in, maar tijdens het beleg van Château Châlus-Chabrol, werd hij dodelijk
getroffen door een pijl in de schouder. Zijn broer Jan nam het roer weer over.
Welke vechtjas zoeken we ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Bij deze vorm van nabootsing of camouflage lijkt een dier of plant op een ander dier of plant. Niet om
‘niet’ op te vallen, maar juist om ‘wel’ op te vallen. Bekend zijn de oogvlekken bij de staart van tropische
vissen, die de aanvaller op het verkeerde been moeten zetten. Maar over ’t algemeen komt dit
fenomeen vooral voor bij insecten.
Naast de genoemde visuele nabootsing bestaat er ook akoestische en geurgebonden nabootsing. Dit
laatste vooral door het uitscheiden van feromonen.
Graag de algemene benaming van zo’n nabootsing of camouflagetechniek ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Nog niet zo lang geleden waren bijna alle pc's alleen verkrijgbaar in de kleuren beige of grijs. Als
consument kon u kiezen uit een midi-, bigtower of desktop. Computers werden dan ook niet in de
huiskamer gezet of geshowed op een lanparty. Een computer werd verstopt in een kantoortje, een
bezemkast of onder een bureau in de slaapkamer.
Gelukkig zijn de tijden verandert, en zijn pc’s tegenwoordig verkrijgbaar in bijna alle kleuren van de
regenboog. Toch is de computer voor veel mensen nog niet mooi genoeg. Ze gaan zelf aan de kast
sleutelen, tot zij een nog mooier en uniek exemplaar hebben. Er zijn computers bekend die gebouwd
zijn uit een bierkratje, legerkist of zelfs een compleet aquarium met vissen. The sky is the limit.
Graag de Engelse benaming voor deze vorm van ‘PC-pimping’ ?

Vraag 6 – TV & Film
Binnenkort zijn het weer de Oscar-uitreikingen.
Maar wie won in 2009 nu weer de Oscar voor ‘Beste Acteur’ en dit voor zijn hoofdrol in de film ‘Milk’ ?

Vraag 7 – Sport
De Olympische Winterspelen 2010 zijn ondertussen halverwege en ook ons land is vertegenwoordigd.
Zo heb je o.a. Karen Persyn in het skiën en Kevin van der Perren in het kunstschaatsen.
Ook in het bobsleeën mogen we fier een team afvaardigen. In 2005 maakten deze twee atletes de
overstap van atletiek (meerbepaald speerwerpen en hordelopen) naar het bobsleeën. Aanleiding was
een experiment van TV-zender Canvas.
Graag de naam van beide dames ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Deze kunststroming, die vanaf de jaren ‘60 vanuit de Verenigde Staten in Europa werd geïntroduceerd,
heeft verwantschap met de fundamentele kunst en was een reactie op het voordien in Amerika hoogtijvierende abstract-expressionisme.
De stroming maakte gebruik van simpele, eventueel gevonden materialen en het was belangrijk om met
deze middelen een relatie aan te gaan met de omgeving. Zo componeerde Carl André een kunstwerk
door een aantal oude elektriciteitssnoeren op de vloer van een expositiezaal neer te leggen.
Andere kunstenaars van deze stroming zijn: Tony Smith, Robert Morris, Frank Stella, Robert Mangold,
Joel Shapiro en de Nederlander Jan Schoonhoven.
In Italië wordt deze stijl ‘Arte Povera’ genoemd. Hoe is deze stijl bij ons beter gekend ?

Vraag 9 – Muziek
Kent u deze nog ?
Deze 44-jarige New Yorkse popmuzikant gaat door het dagelijkse leven als Richard Melville Hall, maar
wij kennen hem beter onder een andere naam. Kenmerkend is dat sommige van zijn albums vergezeld
gaan van essays over o.a. politiek en religie.
Wij hadden graag zijn artiestennaam geweten ?

