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Vraag 1 – Actualiteit & Varia
‘100.000 doe-het-zelf- en huishoudartikelen’, dat is de leuze van dit in 1967 als legerstock gestarte
stockhuis. Nieuw is hun outdoor-corner waar ze exclusief trekkingmateriaal verdelen.
Wat is de naam van dit stockhuis met vestigingen in Belsele en Tongeren ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Deze rivier ontspringt in het Kustgebergte en stroomt zuidwaarts door de California Central Valley,
tussen de Pacific Coast Range en de Sierra Nevada.
De belangrijkste zijrivieren zijn de Pit, de Feather, de McCloud en de American River. Nadat ze is
samengevloeid met de American River en de San Joaquin vormt ze een delta, die uitmondt in de
noordelijke arm van de Baai van San Francisco.
Het is de langste rivier van California, en stroomt door diens hoofdstad. Graag haar naam ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Hij werd in 1554 geboren en ontwikkelde als protestant al jong een afkeer voor het katholicisme. Na
militaire avonturen in onder meer Frankrijk en Ierland kwam hij aan het hof, waar hij zich opwerkte tot
één van de lievelingen van ‘Queen Elizabeth I’. Na de mislukte kolonisatie van Virginia en de dood van
Elizabeth werd hij door ‘Jacobus I’ wegens hoogverraad ter dood veroordeeld en in de ‘Tower of
London’ gevangen gezet, waar hij zijn boek ‘A History of the World’ schreef.
Hij werd echter in 1616 door de in geldnood verkerende Jacobus vrijgelaten, om in Guyana vredig op
zoek te gaan naar goud. Hij lapte de voorwaarden van de koning aan zijn laars en kreeg op vraag van
Spanje alsnog het doodsvonnis. Hij werd op 29 oktober 1618 in het ‘Palace of Whitehall’ onthoofd.
Naam van deze Britse schrijver, dichter, spion, ontdekkingsreiziger én alchemist ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Deze kameleon wordt ook wel driehoornkameleon genoemd en leeft van kleine ongewervelden. Hij
heeft een 50 cm lange tong, een iets verhoogde oorkwab, een zeer grove rugkam en een lichaam van
40cm, dat sterker afgeplat is dan bij andere kameleonsoorten. Zijn natuurlijke habitat beperkt zich tot
Kenia en Tanzania, en omdat de soort internationaal beschermd is, mag hij wel worden uitgevoerd,
maar nergens worden ingevoerd.
Van alle kameleons wordt deze soort het meest in terraria gehouden, maar enkel ervaren personen
houden dit dier langer dan een paar weken in leven.
Naam van deze kameleonsoort, dewelke verwijst naar zijn ontdekker ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Dit supersonische passagiersvliegtuig was een prestigeproject van de Britse en Franse regeringen
waaruit uiteindelijk het internationale consortium ‘Airbus’ is ontstaan. Er zijn slechts 20 toestellen van
gebouwd, waaronder 4 prototypes. Het kon tot op 18 km hoogte vliegen en een snelheid bereiken van
ruim 2 maal de snelheid van het geluid. De kenmerkende deltavleugel was ongebruikelijk en omdat het
toestel bij de landing gebruik maakt van een grotere invalshoek, was de neus neerklapbaar. Zo behield
de cockpitbemanning toch enig zicht op de landingsbaan.
Het vliegtuig vloog voor het eerst in 1969 en het maakte zijn laatste vlucht op 24 oktober 2003.

Vraag 6 – TV & Film
Als parodie op de spionagefilms uit de jaren ‘60, zoals James Bond en The Saint, bevat deze filmreeks
veel elementen uit de jongerencultuur van de jaren ‘60, ‘70 en ‘90, en bestaat ze verder voor een groot
deel uit onderbroekenlol, zoals schuine grappen, dubbelzinnige namen en poep-en-pishumor. Centraal
staat het cliché van een mannelijke superspion die onweerstaanbaar is voor vrouwen, en ook geen
moeite doet om ze tegen te houden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de Amerikaanse
stereotypering over Britten, bijvoorbeeld dat ze slechte tanden hebben en fysiek lelijk zijn.
Over welke Hollywood-filmreeks van de hand van Jay Roach, waarin het hoofdpersonage het
opneemt tegen Dr Evil, gaat het hier ?

Vraag 7 – Sport
Deze ondertussen 36-jarige Amerikaanse ex-atleet was gespecialiseerd in de 100 en 200 meter sprint.
Op zijn palmares staan o.a. een bronzen medaille op het WK van 1997 in Athene, een gouden medaille
op de Olympische Spelen van Sydney én een gouden medaille op het WK van 2001.
Wat hét hoogtepunt van zijn sportcarrière zou zijn geweest, namelijk het WR op de 100 m in 2002, werd
in december 2005 wegens dopinggebruik uit de boeken geschrapt. Hij werd voor 2 jaar geschorst en alle
resultaten sinds 31 maart 2001 werden teniet gedaan. Alsof dit nog niet genoeg was, werd hij in 2008
gearresteerd wegens bankfraude en heroïnebezit, waarvoor hij een gevangenisstraf van 9 jaar uitzit.
Zijn naam graag ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Deze Franse schrijver heeft niet zoveel naam en faam, en toch schreef hij twee boeken die hem, door
hun verfilming, één van de meest onderschatte schrijvers maakt. We denken dan aan ‘Planet of the
Apes’ en ‘Bridge on the River Kwai’.
Wie is deze schrijver ? En om in het thema van deze ronde te passen, naam én voornaam graag.
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Vraag 9 – Muziek
Deze Franse rockband, opgericht in 1995, bracht al 4 studio-albums en 1 live-album uit. Op de Grammy
Awards van 2010 mochten ze de prijs voor 'Best Alternative Music Album' in ontvangst nemen.
Over welk viertal gaat het hier ?

