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Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Vul aan: Liesje Sadonius, Kyoko Baertsoen, Esther Lybeert, Geike Arnaert en … .
Hoe heet dus de huidige zangeres van Hooverphonic ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Dit Brits overzees belastingparadijs ligt in de Caraïbische Zee, ten zuiden van Cuba, op 770 km van
Miami. De in totaal drie eilanden werden ontdekt door Columbus en de eerste Engelsman die voet aan
wal zette en ze hun huidige naam gaf, was Sir Francis Drake.
Oorspronkelijk was de economie vooral gericht op het vangen van schildpadden, maar in de loop van de
20ste eeuw richtte men zich op het toerisme en de bancaire sector.
De hoofdstad is George Town en de belangrijkste bezienswaardigheid is ‘Seven Mile Beach’, één van
de mooiste stranden ter wereld. Onder welke naam kennen wij deze eilanden beter ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Het opzet was de Britten tot vrede te dwingen óf het land te bezetten. Hitlers vredesvoorstel werd door
Churchill niet al te serieus genomen, zodat op 10 juli 1940 de ‘Luftwaffe’ de ‘Royal Air Force’ begon te
provoceren en de onderzeeërs van Dönitz een aanval plaatsten op de Britse schepen. De ‘Royal Air
Force’ bleek te sterk en ‘Het Kanaal’ werd door de Britten voor alle scheepvaart gesloten. In mei 1941
werd ‘The Battle Of Britain’ voor onbepaalde tijd uitgesteld en richtte Hitler zich op de Sovjet-Unie.
Codenaam van deze operatie graag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Tot het boomgeslacht ‘Aesculus’ behoren ruim twintig soorten, waarvan vooral de witte variant, de
‘Aesculus hippocastanum’, in België en Nederland voorkomt. Het is een brede boom en kan 20 tot 25 m
hoog worden. De witte bloemen, die bloeien in mei, hebben in het hart een rode vlek en aan de voet
van de kroonbladeren een geel honingmerk. De boom heeft tegenoverstaande handvormige
samengestelde bladeren en de voet van de centrale bladsteel is onderaan verbreed. De vrucht is een
driekleppige doosvrucht of bolster met zware, houtachtige zaden die pijnlijke hoofden en deukjes in
auto’s kunnen veroorzaken.
Over welke inheemse boomsoort hebben we het hier ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Het is een zichzelf vermenigvuldigend computerprogramma dat via een netwerk kopieën doorstuurt
zonder tussenkomst van een tussengebruiker. Men kan stellen dat het schade toebrengt aan een
netwerk, waar een virus een gerichte aanval doet op een computer. Er zijn er die gemaakt zijn om
zichzelf te verspreiden, het netwerkverkeer te vertragen en valse toegangen in je configuratie te
genereren. Er zijn er die bezoekers van een website infecteren, met als doel persoonlijke info te stelen,
én er zijn er die een systeem gebruiksvriendelijker maken.
Het is geen virus want het heeft geen programma nodig om zich aan te hechten. Wat is het dan wel ?

Vraag 6 – TV & Film
Tien Vlamingen gaan op reis naar een voor hen onbekende bestemming en worden onderworpen aan
een reeks proeven waarbij ze de prijzenpot voor de winnaar kunnen vergroten. Aan het einde van elke
aflevering krijgen de kandidaten een vragenlijst, waarbij naar hun inzicht wordt gepeild. Wie het minst
goed scoort, valt af. Er werden slechts drie reeksen van gemaakt en de kandidaten trokken
achtereenvolgens doorheen Frankrijk, Andalusië en Italië met als doel die ene persoon te ontmaskeren.
Deze Woestijnvisproductie won in 1999 de ‘Gouden Roos van Montreux’. Naam van dit ‘Reality TV’programma ?

Vraag 7 – Sport
Elk jaar, in juli, vindt in Frankrijk een ééndagswielerwedstrijd plaats, waarbij de veelal amateursportievelingen enkele van de cols aandoen uit de Ronde van Frankrijk. Achtereenvolgens trotseert men
de ‘Col du Glandon’, ‘Col du Télégraphe’ en ‘Col du Galibier’, om uiteindelijk te finishen op ‘Alpe d'Huez’.
Naam van deze 174 km lange wielerwedstrijd, met meer dan 5.000 m klimwerk ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Edmond Schietekat werd in 1933 te Sint-Niklaas geboren en overleed in 1981 te Tielt. Hij was één van
onze bekendste dichters, maar was ook auteur en schilder. Reeds als scholier publiceerde hij enkele
sonnetten, maar zijn eerste gedichtenbundel ‘Archipel’ verscheen pas in 1954. Hij wordt tot de ‘55-ers’
gerekend, een groep experimentele, voornamelijk Vlaamse dichters, rond het avant-garde tijdschrijft
‘Gard Sivik’. Zijn werk is moeilijk bij één stroming in te delen of valt moeilijk onder één noemer te
vatten. Van een romantisch dichter evolueerde hij naar agressieve en cynische geschriften. Uiteindelijk
werd hij door zijn manisch-depressieve buien zelfs een gelaten, pessimistisch dichter.
Sinds 1991 reikt de stad Sint-Niklaas een naar hem genoemde poëzieprijs uit voor de beste
Nederlandstalige poëziebundel van de voorbije drie jaar. Graag zijn pseudoniem ?
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Vraag 9 – Muziek
Welke elektropunkband hoort u zo dadelijk aan het werk ? Ze wonnen in 2011 twee MIA’s, die voor
‘Beste Dance/Elektronica’ en die voor ‘Beste Artwork’.

