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Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Zeer korte vraag !
Wie is in de huidige Vlaamse Regering zowel Viceminister-president als Minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Naast de vele neushoorns, giraffen, zebra's en antilopen, telt het natuurreservaat dat we zoeken meer
dan 270 vogelsoorten. Bovenop de Drakensbergen heb je een spectaculair uitzicht over de gelijknamige
dam en heuvel. Het is trouwens op die heuvel dat de Afrikaners in de Tweede Boerenoorlog een
legendarische overwinning behaalden in hun bloedige strijd tegen de Britten.
Over welk bekend natuurreservaat, gelegen in de provincie KwaZulu-Natal, tussen de steden
Ladysmith, Bergville en Winterton gaat het hier ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Jozefmaria Escrivá de Balaguer zei ooit: ‘Het werk is niet alleen één van de hoogste menselijke waarden
en stelt de mensen niet alleen in staat om mee te werken aan de vooruitgang in de maatschappij, maar
is ook een middel tot heiliging.’
Hij zei dit in het kader van een door hem in 1928 gestichte personele prelatuur van de Katholiek Kerk.
Hiermee wou hij de mensen ervan bewust maken dat ze tot heiligheid geroepen zijn en hen aansporen
volgens het geloof te leven en aan de evangelisatie van de maatschappij bij te dragen.
Wij zoeken de Latijnse benaming voor wat letterlijk vertaald ‘Gods Werk’ betekent ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Deze in de kaak gegroeide verharding komt vooral voor bij schildpadden, slangen en hagedissen. Veel
eierschalen zijn namelijk niet alleen hard, maar ook taai, waardoor voor een jong dier kracht alleen niet
volstaat om het ei te doorbreken. De meeste reptielen verliezen deze verharding vlak na het uitkomen,
op enkele uitzonderingen na. Of ze er dan nog een bijkomend voordeel uithalen, is echter niet bekend.
Onder welke naam kennen we dit handige ‘gereedschap’ beter ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Als filosoof en wiskundige leverde deze Fransman, die leefde van 1596 tot 1650, ook bijdragen aan de
natuurkunde en fysiologie. 20 jaar lang woonde en werkte hij in de ‘Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden’, waar hij zijn belangrijkste werken schreef. Hij was de 1ste die de filosofie van Aristoteles
niet alleen verwierp, maar ook verving door een eigen filosofisch systeem, waarmee hij de basis legde
voor het 17de eeuwse rationalisme. Hij wordt algemeen beschouwd als de vader van de moderne
filosofie en in de wiskunde legde hij de basis voor de analytische meetkunde.
‘Je pense, donc je suis’. Graag zijn naam ?

Vraag 6 – TV & Film
Sinds de start in 1998 was dit, met méér dan 80 episodes, één van de langst lopende series van ‘Playboy
TV’. De 4 tot 5 reportages per 1-uur-durende aflevering werden vooral in de VS en Europa ingeblikt. Er
werd gefocust op steeds terugkomende thema’s zoals fetish, adult expos & gatherings, erotische trends,
sexspeeltjes, porn celebrities én sextips voor koppels. De mannelijke reporters, we denken dan vooral
aan Frank & Hoyt, zorgden voor de komische toets. De vrouwelijke correspondentes, we denken dan
aan Kira Reed en Lauren Hays, gingen regelmatig zelf ‘full monty’.
Ook bij ons was het programma wekelijks op de buis, meerbepaald op ‘Kanaal 2’.

Vraag 7 – Sport
Deze balsport, waarbij men gebruik maakt van korte titanium rackets en een holle rubberen bal, is
eigenlijk een slagsport die tegen een muur wordt gespeeld, maar waarbij ook de vloer en het plafond
mogen geraakt worden. De sport dateert al van 1949 en werd bedacht door de Amerikaanse
tennisleraar Joe Sobek. Het heette toen, vanwege de houten peddels, nog 'Paddleball'.
We hadden graag geweten welke naam deze sport nu draagt ? En neen, het is geen ‘squash’.

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
In de letterkunde is het de verzamelnaam voor alle zinnen en teksten waarin bepaalde gevoelens
rechtstreeks worden verwoord. Een voorbeeld hiervan is de uitroep: ‘Dit is geweldig!’. In de literatuur
wordt het als derde genre van de ‘Driehoek van Petersen’ onderscheiden van de epiek en de dramatiek.
Welk literair genre, soms ten onrechte als synoniem voor dichtkunst gebruikt, zoeken we ?

Vraag 9 – Muziek
Van welke componist en cellist is volgend meesterwerk ?

