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Vraag 1 – Actualiteit & Varia
De meest deprimerende dag van het jaar. De Britse psycholoog Cliff Arnall bedacht in 2005 een
wetenschappelijk verantwoorde formule waaruit bleek dat de 3de maandag van januari de dag is waarop
de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Dit zou te maken hebben met het
feit dat de goede voornemens mislukt zijn en de vakantie ver weg lijkt. Daarenboven zijn de dagen nog
donker en is de maandag voor velen de 1ste dag van de werkweek. Ondanks de vele kritiek vanuit
academische kringen, wijten de verschillende media jaarlijks kritiekloos aandacht aan het fenomeen.
Welke benaming kreeg deze dag toegewezen ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het is een grote, door koraalriffen gekenmerkte baai in het noordwesten van de Indonesische provincie
Papoea, tussen de Vogelkop en de monding van de Mamberamo-rivier. De baai is ruim 300 km breed,
met een kustlijn van meer dan 700 km lang en in het zuiden steekt het Wandammen-schiereiland
noordwaarts de baai in. Naast ‘Cenderawasihbaai’ of ‘Paradijsvogelbaai’ is de baai oorspronkelijk
genoemd naar het fregat waarmee Jacob Weyland in 1705 de baai doorvoer.
U vermoedt het al. We zijn op zoek naar de oorspronkelijke naam van deze baai ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Hij werd in 1819 te Glasgow geboren en overleed in 1884 te Chicago. Hij emigreerde als 23-jarige naar
Amerika en vestigde zich als deputy-sheriff in Dundee, een stadje ten noordwesten van Chicago. Hij
opende de ‘North-Western Police Agency’ en even later zijn eigen, tevens allereerste, ‘National
Detective Agency’. Hij joeg op 'outlaws', zoals de beruchte Butch Cassidy en The Daltons, en stootte zo
op een samenzwering om president Lincoln te vermoorden. Dit plan werd verijdeld en de ‘Secret
Service’, een dienst die instaat voor de bescherming van de Amerikaanse president, werd opgericht.
Wie is deze man die als eerste gebruik maakte van opsporingsaffiches en infiltratie als
onderzoeksmiddel, én de nu nog geldende ‘Code of Ethics’ voor detectives opstelde ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Phocoena phocoena’ is een walvis- of dolfijnachtige van maximaal 1m80 lang en een gewicht van 60
kg. Hij heeft een stompe snuit, een lage rugvin en een platte staartvin. De rug is donkergrijs, de buik
helderwit. Ze leven alleen of in kleine groepen, en hun dieet bestaat uit kleine vissen en garnalen. Ze
komen voor in ondiep zeewater, met een temperatuur beneden 17 °C. Ze zijn beslist niet zeldzaam: de
geschatte aantallen in de Noordzee lopen uiteen van 100.000 tot 500.000 exemplaren.
Graag de naam van dit zeezoogdier dat ook wel eens in de Oosterschelde wordt gespot ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Deze chemische verbinding behoort tot de zogenaamde halogeniden. Het is een zout met lage
oplosbaarheid in water én een vaste ionengeleider bij verhoogde temperaturen. Als toepassing wordt
de verbinding gebruikt in batterijen.
Als we jullie zeggen dat de stof ook gebruikt wordt om regen te maken of hagel te bestrijden, weten
jullie misschien over welke chemische verbinding we het hebben. De Nederlandse naam graag ?

Vraag 6 – TV & Film
Het is de verfilming van het gelijknamige boek van James Ellroy, die voor zijn verhaal geïnspireerd was
door de moord op een actrice in het Los Angeles van de jaren ‘40. De film, onder regie van Brian De
Palma, ging in 2006 op het ‘Filmfestival van Venetië’ in première en dong ook mee naar de Gouden
Leeuw, maar won deze niet.
De film wordt door velen als een recent voorbeeld van het ‘film noir’-genre beschouwd. Zo is er een
detective als hoofdpersonage, een corrupte wereld, een donkere sfeer en een ‘femme fatale’, gespeeld
door Scarlett Johansson.
Naam van deze ‘neo-noir’ film uit 2006, met ook nog Josh Hartnett en Aaron Eckhart in de hoofdrol ?

Vraag 7 – Sport
Deze 33-jarige Groenlandse voetballer werd in oktober 1997 door Ajax overgekocht van het Deense
Aalborg. Hij profileerde zich al gauw tot een linker- en/of rechtervleugelaanvaller met een voorzet. Hij
deed het zelfs zo goed dat hij in 2000 werd bekroond als ‘Ajax-speler van het Jaar’.
Hij werd datzelfde jaar overgenomen door Chelsea, maar door aanhoudende blessures en vormverlies
voldeed hij niet aan de verwachtingen. Na vier seizoenen ruilde hij Chelsea voor Birmingham City, en
voetbalde vervolgens nog voor Atlético Madrid en VfB Stuttgart. Sinds eind 2006 speelt hij voor FC
Kopenhagen, waarmee hij dit seizoen nog tot in de achtste finales van de Champions’ League geraakte.
De EK’s van 2000 en 2004, én het WK van 2002 staan ook nog op zijn palmares. Zijn naam graag ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
We zoeken een Frans dichter en toneelschrijver, in 1869 geboren te Marseille en in 1918 gestorven te
Parijs. Hij behoort tot de neo-romantiek en zijn bekendste toneelstuk is zonder twijfel ‘Cyrano de
Bergerac’. Ook ‘Les Romanesques’, ‘La Princesse Lointaine’ en ‘La Samaritaine’ zijn van zijn hand. In
1901 werd hij als jongste lid ooit opgenomen in de ‘Académie Française’.
Over wie hebben we het hier ?
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Vraag 9 – Muziek
Welke Londense indie-rockband, die qua muziekstijl wel eens vergeleken wordt met ‘Joy Division’,
hoort u zo dadelijk aan het werk ?

