Vragenronde 8
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Toen in 1958 Alaska en Hawaï op het punt stonden opgenomen te worden bij de Verenigde Staten kreeg
deze 16-jarige knaap uit Saginaw, Michigan van zijn geschiedenisleraar de opdracht een vlag te
ontwerpen waarin beide staten vertegenwoordigd waren.
Hij ontwierp een vlag met 50 sterren, verdeeld over 5 rijen van 6 sterren, en 4 rijen van 5 sterren.
President ‘Dwight Eisenhower’ was zo opgezet met het ontwerp dat hij de vlag officieel inhuldigde als de
nieuwe vlag van de VS.
Hij overleed onlangs op 67-jarige leeftijd. Graag de naam van de ontwerper van de huidige ‘Stars &
Stripes’ ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het is een meer, gelegen in de regio’s Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol en Veneto, en is met zijn omtrek
van 158,4 km het grootste meer van Italië. Het meer omvat zeven kleine eilandjes waaronder San
Biagio, Trimelone en de rotseilandjes Altare en Stella. De enige bevaarbare rivier, de Mincio, stroomt
zuidwaarts uit het meer om vervolgens in de Po uit te monden.
Belangrijke plaatsen rond het meer zijn o.a. Malcesine, Sirmione, Salò en Bardolino.
Welk meer zoeken we ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Hij was tot aan zijn dood, in 1909, een Noord-Amerikaans indianenleider, behorende tot de stam van de
Chiricahua-Apaches. Zijn Apache-naam luidde 'Goyathlay' (hij die geeuwt).
Hij ontsnapte diverse keren uit het reservaat van San Carlos, dat door de Amerikaanse regering aan hen
was toegewezen. Telkens werd hij door het Amerikaanse leger opgespoord, eerst onder leiding van
generaal Crook, daarna onder leiding van kolonel Miles, aan wie hij zich definitief overgaf. In de Sierra
Madre, waar de slag tegen Miles’ troepen plaatsvond, was er een troepenmacht van ongeveer 5.000
man nodig om 36 indianen van zijn stam te vangen.
Graag de naam van deze legendarische indianenleider, die ook gekend staat voor de opstand tegen
Mexico ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Dit dwergsinaasappeltje komt oorspronkelijk uit China en Vietnam. Tegenwoordig importeert men deze
kleine oranje boomvrucht veelal uit landen rondom de Middelandse Zee en uit tropische gebieden. Het
vruchtje is langwerpig, 2 tot 4 centimeter lang, met een helder oranje schil, licht oranje vruchtvlees en
eetbare pitten. Het heeft een friszure, enigszins kruidige, bittere sinaasappelsmaak en heeft een
tamelijk dunne eetbare schil. Het is een delicatesse bij gegrild of gebraden vlees, gevogelte en wild.
Ook bij rijstschotels is het een niet te versmaden delicatesse.
Over welke boomvrucht hebben we het hier ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
De techniek die we zoeken is een verspanende bewerking waarbij met behulp van roterend gereedschap
materiaal wordt verwijderd. De techniek wordt met name gebruikt in de metaal-, hout- en
kunststofverwerkende industrie.
De koelmethode is afhankelijk van het te bewerken materiaal. Zo wordt metaal met koelvloeistof
gekoeld, en kunststof met perslucht.
Graag de typische naam voor deze vormgevingstechniek ? In de Van Dale staat het synoniem voor
afschaven, afslijpen of egaliseren.

Vraag 6 – TV & Film
We zoeken een 56-jarig Texaans filmcomponist , die zijn eerste filmmuziek in 1980 componeerde voor
zijn broer’s debuutfilm, ‘The Forbidden Zone’. Vijf jaar later componeerde hij voor Tim Burton’s eerste
grote film, ‘Pee-Wee's Big Adventure’. Dit resulteerde in een vruchtbare samenwerking, waarbij hij de
muziek zou componeren voor bijna alle Burton-films. We denken dan aan ‘Beetlejuice’, ‘Batman’,
‘Edward Scissorhands’, ‘The Nightmare Before Christmas’, ‘Big Fish’, ‘Corpse Bride’, ‘Sleepy Hollow’ en
‘Charlie and the Chocolate Factory’.
Hij componeerde tevens de muziek van ‘The Simpsons’, ‘Mission: Impossible’, ‘Black Beauty’, ‘Men In
Black’, ‘Spiderman’ en ‘Desperate Housewives’. Dat hij talent heeft staat dus ontegensprekelijk vast.
Hij werd dan ook al 3 maal genomineerd voor een Oscar, 2 maal in 1998 en 1 maal in 2004.
Graag de naam van deze filmcomponist, die in 2003 met Bridget Fonda in het huwelijksbootje stapte ?

Vraag 7 – Sport
Met de Olympische Spelen van Peking al een tijdje achter de rug, lijkt het ons tijd om eens te checken
wat jullie er nog van afweten.
Sinds de Olympische Spelen van 1904 in St. Louis zijn er demonstratiesporten geweest, die soms later in
het programma van de Spelen zijn opgenomen. Sporten als judo, taekwondo, tennis, honkbal,
badmington … en ga zo maar verder … zijn de revue gepasseerd. Zo ook de sport die we zoeken.
In Peking werd deze discipline voor het eerst toegelaten als olympische sport en de Letse
wereldkampioen ‘Maris Strombergs’ ging alvast met de eerste gouden medaille aan de haal. Bij de
vrouwen was deze rol weggelegd voor de Française ‘Anne-Caroline Chausson’.
Welke sport zoeken we hier ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
In het ‘Quartier Latin’ in Parijs vindt u, als u goed zoekt, het piepkleine theater ‘La Huchette’. In dit
theater worden al 50 jaar lang bijna elke avond dezelfde twee toneelstukken opgevoerd, en als u het ons
vraagt, zijn ook de acteurs nog steeds dezelfde als 50 jaar geleden. De stukken in kwestie zijn ‘La
Cantatrice Chauve’ en ‘La Leçon’, allebei geschreven door een Franse theaterauteur van Roemeense
afkomst. Hij was één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het absurde theater, waarin de
banaliteit en leegheid van het dagelijkse leven centraal staan. Nog enkele bekende werken van zijn
hand zijn ‘Le Rhinocéros’ en ‘Le Roi Se Meurt’. Hij werd ook lid van de Académie Française.
Graag zijn naam ?

Vraag 9 – Muziek
De originele leden van deze Britse rockband zijn David Byron, Paul Newton, Ken Hensley, Mick Box en
Alex Napier. De groep bestaat sinds 1969 en kenmerkend zijn de meerstemmige backing vocals en
invloeden van progressieve rock, hardrock, heavy metal, jazz, en soms zelfs country.
U hoort hen hier aan het werk met wellicht hun grootste hit. Kleine tip: de naam van de band is
dezelfde als die van de schurk in Charles Dickens’ roman ‘David Copperfield’.

