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Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Onder impuls van Vincent Van Quickenborne legde Open VLD in 2008 een 10-puntenplan op de
regeringstafel om de gevolgen van de financiële crisis op de economie te verzachten. De Vlaamse
Liberalen stelden maatregelen voor die de overheid er moest toe aanzetten haar facturen stipter te
betalen en banken hun rol als kredietverlener aan bedrijven te blijven vervullen. Het actieplan wou
onze economie dus bestand maken tegen de recessie door een gezonde doorstroming van kapitaal.
Dit actieplan kreeg uiteraard een toepasselijke naam. Welke ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het is een Portugese, 200 km lange, kuststrook met klippen, kapen, baaien en vaak brede stranden.
Verder zijn er veel waterlopen en stroompjes die voor een weelderige plantengroei zorgen. Door de
sterke branding blijft het uitkijken als men in zee gaat baden of zwemmen. De strook ligt tussen de
Costa Verde in het noorden en de kust van Lissabon in het zuiden, meerbepaald van Espinho tot Ericeira.
Steden in deze streek zijn o.a. Aveiro, Coimbra en Leiria.
Welke kuststrook bedoelen we ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Deze noordelijke, vrij extreme, Vredesdemocraten stonden bekend voor hun verzet tegen de
Amerikaanse Burgeroorlog en hun streven naar een onmiddellijke vredesovereenkomst tussen de
bondgenootschappen. De meest bekende onder hen was kamerlid en leider van de Democratische
Partij, Clement L. Vallandigham.
De Republikeinen vergeleken hen met giftige slangen, vanwaar hun toepasselijke bijnaam. Zijzelf zagen
die bijnaam als een verwijzing naar de pin of badge die ze op hun kostuum droegen en gemaakt was uit
een koperen muntstuk. U ziet hier trouwens een voorbeeld van op uw fotoblad.
Informeel waren het de ‘Butternuts’, maar naar welke bijnaam zijn wij op zoek ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Regulus regulus’ is, met zijn 9 cm en een gewicht van 5 tot 7 gram, het kleinste vogeltje van Europa.
Hij dankt zijn naam aan zijn zwart omzoomd geel kruintje. Het bovenlijf is olijfgroen en het
onderlichaam vuilwit. Met zijn zeer fijne priemsnaveltje eet hij kleine insecten en spinnetjes. Het meest
valt hij op door het muisachtig gepiep, want door zijn zenuwachtige karakter, is het zeer moeilijk hem
daadwerkelijk te zien te krijgen. Tijdens de herfst en winter wordt hij wel eens gespot in onze tuinen,
maar dan vooral aan de kust. Vaak is dit een Scandinavisch exemplaar op doortrek.
Zijn bolvormige, met veren bekleed nest vind je vooral terug in naaldbossen. Naam van dit vogeltje ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Deze stof is, zoals andere mineralen, levensnoodzakelijk en nauw betrokken bij diverse processen in het
lichaam, zoals bij de vernieuwing van weefsel. Een tekort uit zich in afwijkingen van de huid, de
slijmvliezen en het skelet, een veranderde smaak- en reukzin, het achterblijven in geslachtelijke
ontwikkeling en groei, een verminderde afweer tegen infecties én nachtblindheid. Ook sommige
vormen van haaruitval, nagelverandering en nagelwalontsteking kunnen het gevolg zijn van een tekort.
Welk blauw-wit metaal met atoomnummer 30, ook aanwezig in batterijen, zoeken we ?

Vraag 6 – TV & Film
Dit Amerikaans bedrijf behoort tot het mediaconcern Viacom en beschikt over een wereldwijd netwerk
van televisiezenders met dezelfde naam en dezelfde programma’s. Kenmerkend is het ontbreken van
elke vorm van geweld in de programma’s, waarmee de zender zich wenst te onderscheiden van andere
kinderzenders. Verder is de zender opgedeeld in verschillende blokken. Zo richt het algemene kanaal
zich op kinderen van 7 tot 14 jaar, en ‘Hollywood Hang’ op de 10 tot 17-jarigen.
Van 1977 tot 1981 ging de zender schuil onder de naam ‘Pinwheel’ en sinds 2006 is het beheer in
handen van MTV Networks. Wij vragen u de huidige naam van deze Amerikaanse TV-zender ?

Vraag 7 – Sport
Het is de naam van een serie wedstrijden over de klassieke afstanden, meerbepaald 3,86 km zwemmen,
180,2 km wielrennen en 42,195 km hardlopen. Het huidige wereldrecord bij de mannen is met 7u
50min 27sec in handen van Luc Van Lierde en bij de vrouwen met 8u 19min 13sec in handen van
Chrissie Wellington. Alle wedstrijden in het circuit fungeren als kwalificatiewedstrijden voor het WK in
Kailua, en sinds 2006 worden er ook wedstrijden georganiseerd over de halve afstand, ‘70.3’ genaamd.
Onder welke veelzeggende naam gaan deze wedstrijden schuil ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Deze Venetiaanse kunstschilder en leerling van Titiaan, die leefde van 1518 tot 1594, was lid van de
‘Scuola di Mercanti’. Hij schilderde vooral religieuze fresco's, panelen en portretten. In zijn vroege werk
onder invloed van Parmigianino en Michelangelo, in de latere schilderijen primeerden de grauwe en
bleke kleuren. Om de dramatiek in zijn werken te vergroten, besteedde hij ook enorm veel aandacht
aan licht en belichting. Zo maakte hij ontwerpen in was, waarmee hij experimenteerde door ze op
verschillende manieren te belichten.
Zijn eigenlijke naam was Jacopo Robusti, en hij schilderde o.a. ‘Het Wonder van de Heilige Marcus’ en
‘Het Paradijs’, het grootste schilderij ooit. Wij kennen hem echter onder een andere naam ?
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Vraag 9 – Muziek
De groepsleden van deze band uit de jaren ’80 kwamen openlijk uit voor hun homoseksualiteit.
Naam van de band graag ?

