Rode Draadronde
Vraag 1 – Varia
In 1929 ontstond de eerste margarine van een Belgisch merk. Ze is 100% plantaardig en bruikbaar voor
alle gerechten. Voorts is het merk bekend van de receptenboeken, de ‘Club’ en het 'Creatieve Keuken'
magazine. Door de jaren heen evolueerde dit ‘Unilever’-product en kunt u het ondertussen ook
verkrijgen in vloeibare vorm.
Onder welke merknaam kennen wij hét margarinemerk voor bakken en braden beter ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Dit zwevend glasplatform werd op 21 maart 2007 ingehuldigd en geopend door voormalig astronaut
Buzz Aldrin. Het hoefijzervormig glasbalkon biedt de mogelijkheid tot 22 meter over de 400 meter diepe
Grand Canyon te wandelen. Hoewel het bouwwerk in staat is om 800 mensen te dragen, worden er
maar 120 tegelijk toegelaten, en dient men speciale schoenbescherming te dragen om krassen op het
glas te vermijden.
Naam van dit spectaculair bouwwerk ?

Vraag 3 – Sport
In Japan betekent het gewoon ‘gordel’. Buiten Japan bedoelt men meestal de band die gebruikt wordt
bij Japanse zelfverdedigingskunsten en vechtsporten zoals jiujitsu, judo, karate en aikido. Hij wordt op
een speciale manier om het middel bevestigd, en houdt de gi (het jasje) bij elkaar en op zijn plaats.
In veel stijlen bestaat er een kleurensysteem, waarbij de kleur aanduidt welk niveau van kennis en
vaardigheid de drager ervan heeft.
Hoe heet nu zo’n gordel ? En, vergis u niet, het is geen ‘dan’.

Vraag 4 – Religie
Het is het derde van de vier evangeliën uit het Nieuwe Testament, en het derde van de drie synoptische
evangeliën. Het begint met een uitgebreide beschrijving van de geboorte van Jezus en omvat met de
‘Lofzang van Maria’ en de ‘Lofzang van Zacharias’ enkele korte stukken lyriek.
Na een relatief uitgebreide beschrijving van de daden van Johannes de Doper bevat het een verslag van
de ‘Bergrede’ en het ‘Onze Vader’-gebed.
Naast een aantal wonderen bevat dit evangelie, in tegenstelling tot de andere evangeliën, enkele
gelijkenissen, zoals de ‘Gelijkenis van de Verloren Zoon’ en de ‘Barmhartige Samaritaan’. Een belangrijk
deel wordt ingenomen door de lijdensgeschiedenis van Jezus, om uiteindelijk te eindigen met het
verhaal van de Emmaüsgangers, dat zich afspeelt vlak na de dood en verrijzenis van Jezus.
Over welk evangelie kreeg u hier de korte inhoud ?

Rode Draadronde
Vraag 5 – Varia
We zoeken een vloeistof, die bij kaasbereiding ontstaat door het stremmen van de melk, na toevoeging
van stremsel. Het heeft een geelgroene kleur, smaakt licht zuur en bevat nog veel stoffen uit de melk,
zoals vitamines, eiwit, melksuiker en mineralen. Het is de wrongel, het eerste stadium van kaas, dat
overblijft nadat deze vloeistof is afgetapt.
Graag de naam van deze vetarme substantie ?

Vraag 6 – Aardrijkskunde
In januari 2010 werden in deze West-Vlaamse stad met 20.000 inwoners resten van Romeinse
bebouwing gevonden, waardoor ze 400 jaar ouder blijkt te zijn dan gedacht. Grenzend aan Zedelgem,
Oostkamp, Lichtervelde, Hooglede, Kortemark en Ichtegem wordt ze als hoofdstad van het Houtland
beschouwd.
Verder is de stad bekend vanwege het kasteel en het bos van Wijnendale, de jaarlijkse
ultraloopwedstrijd ‘De Nacht van Vlaanderen’ en de jaarlijkse paardenmarkt.
Naam van deze stad met postcode 8820 ?

Vraag 7 – Wetenschap & Techniek
Deze logaritmische schaal wordt in ruime zin gebruikt om verhoudingen aan te duiden en vindt haar
oorsprong in de aanduiding van signaalverzwakking van telefoonkabels.
De waarde ‘0’ betekent een verhouding ‘1’, en staat dus voor gelijkheid. Elke verhoging met waarde ‘10’
betekent een vergroting in vermogen met een factor ‘10’. Een verhoging met waarde ‘20’ betekent dus
een factor ‘100’, een verhoging met waarde ‘30’ een factor ‘1000’, enzovoort. Het is nu net voor die
verhoudingen van vermogens dat deze, door iedereen gekende, schaalaanduiding gebruikt wordt.
Over welke logaritmische schaal, in de akoestiek gebruikt om het geluidsniveau aan te duiden,
hebben we het hier ?

Vraag 8 – Varia
De Engelse term die we zoeken, wordt gebruikt om een grote tent aan te duiden die als tijdelijk gebouw
kan dienstdoen voor o.a. circussen, beurzen, trouwfeesten, bedrijfsevents en festivals.
Welke benaming zoeken we ? Een legendarische Londonse club in Oxford Street, waar ‘The Rolling
Stones’ voor de allereerste keer optraden, draagt overigens dezelfde naam.

