Vragenronde 1
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
In 2000 en 2001 was hij Minister van Defensie en in 2007 werd hij voorzitter van de Sejm, het Poolse
Lagerhuis. Na de vliegtuigcrash van 10 april 2010, waarbij wijlen president Lech Kaczyoski om het leven
kwam, werd hij waarnemend president van Polen. In de daarop volgende presidentsverkiezingen won
hij van Kaczyoski's tweelingbroer Jarosław, en werd hij ook officieel de nieuwe president van Polen.
Naam van deze man ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het is een autonome regio en provincie in het noorden van Spanje, ten oosten van Asturië en ten
westen van Baskenland. Vanwege relatief veel regenval is de regio zeer groen en dus uiterst geschikt
voor veeteelt. Melkproducten zoals kaas en boter worden er dan ook in overvloed geproduceerd.
De regio is tevens gekend voor de ‘Pico de Tres Mares’, waar de Duero, Nansa en Ebro ontspringen en
respectievelijk richting Atlantische Oceaan, Golf van Biskaje en Middellandse Zee stromen.
Over welke Spaanse provincie, met hoofdstad Santander en vooral gekend vanwege de
grotschilderingen van Altamira, gaat het ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Het was van 1789 tot 1790 de opstand van de Zuidelijke Nederlanden tegen het Oostenrijkse gezag van
Keizer Jozef II. Het begon met de Slag bij Turnhout, maar breidde zich al snel uit over Vlaanderen, en
nadien ook over Henegouwen, Namen en het Oude Limburg. Dit leidde tot het kortstondig bestaan van
de ‘Republiek der Verenigde Nederlandse Staten’, onder leiding van Hendrik van der Noot.
Graag de naam van deze opstand ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Boletus edulis’ is een eetbare paddenstoel met een verfijnde smaak, die ook in gedroogde vorm in
o.a. fondue verwerkt kan worden. Hij heeft aan de onderkant van de bruine, plakkerige hoed, die tot 30
cm in doorsnee kan worden, een sponzig stelsel van fijne buisjes. De steel wordt niet langer dan 25 cm
en heeft aan de bovenkant een licht netwerk. Opvallend is de symbiotische relatie met de inlandse en
Amerikaanse eik.
Welke paddenstoel, die vooral in de dennenbossen van Europa en Noord-Amerika voorkomt, is dit ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Deze psychologische test werd in 1921 door een Zwitsers psychiater geïntroduceerd. De test is
gebaseerd op de menselijke neiging interpretaties en gevoelens te projecteren op, in dit geval,
inktvlekken. Speciaal opgeleide psychologen proberen aan de hand van de gegeven interpretaties de
diepere persoonlijke karaktertrekken en impulsen van de testpersonen te begrijpen.
Naam van deze test ?

Vraag 6 – TV & Film
Deze Amerikaanse acteur, televisieproducent en -regisseur, werd in 1936 als Eugene Maurice Orowitz
geboren en overleed in 1991. Hij werd beroemd door zijn hoofdrollen in drie televisieseries, gespreid
over evenveel decennia. In de jaren ‘60 speelde hij ‘Little Joe’ in ‘Bonanza’, in de jaren ‘70 tot begin
jaren ‘80 speelde hij ‘Charles Ingalls’ in ‘Little House On The Prairie’ en later in ‘Highway To Heaven’
vertolkte hij de rol van een engel.
Onder welke naam kennen wij deze acteur beter ?

Vraag 7 – Sport
Als vervanger van Sébastien Bourdais reed deze Barcelonese Formule 1-coureur in 2009 zijn 1ste Grand
Prix voor het team van Scuderia Toro Rosso. Hij deed dit in de Grote Prijs van Hongarije en was toen
amper 19 jaar en 125 dagen oud. Hiermee volgde hij Mike Thackwell op als jongste Formule 1-piloot
ooit aan de start van een F1 Grand Prix.
Graag zijn naam ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Enkele jaren geleden stapten Roel Swanenberg & Wanda Eyckerman in hun mobilhome richting
Chavanon. Dit in het teken van hun theater-tour, waar ze in tien hoofdstukken het verhaal vertellen van
een achtjarige jongen die verkocht wordt aan Vitalis, een straatartiest met drie honden en een aap.
Wanda en Roel zingen, projecteren, samplen en spelen als Remi en Vitalis, hún versie van dit meerdere
malen verfilmde avonturenverhaal van Hector Malot.
We zoeken de nederlandstalige titel van dit verhaal uit 1878, over echte vriendschap ?

Vraag 9 – Muziek
Welke in 1967 opgerichte rockband uit Illinois hoort u zo dadelijk aan het werk ?

