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Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Afgelopen jaar kon men in het ‘Bellagio’ in Las Vegas genieten van de 1ste show van ‘Cirque du Soleil’ die
zich afspeelde in en rond het water. Omdat de show op water gebaseerd was, moest ieder lid van de
cast een diploma SCUBA-duiken bezitten. Ook het podium moest aangepast worden: het bevatte
immers duizenden kleine gaatjes om het op- en neergaan van het podium soepel te laten verlopen.
We vragen u de zeer korte én toepasselijke naam van de show ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Oorspronkelijk was het een baai en zeearm van de Zuiderzee. Heden ten dage is het een waterloop in
Noord-Holland, die de Amsterdamse binnenstad scheidt van Amsterdam-Noord en uitmondt in een
gelijknamig meer. Omdat de rivier in verbinding staat met het Markermeer en deels het Ijsselmeer, valt
haar bijdrage in de drinkwatervoorziening niet te onderschatten.
De naam is verwant aan het Friese woord voor 'water'. Over welke waterloop gaat het hier ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Ze was de vrouw van Athamas en de moeder van Learches en Melicertes. Haar ouders waren Cadmus
en Harmonia. Haar twee stiefkinderen, Helle en Phrixus, waar ze een diepe haat voor koesterde, offerde
ze op aan de goden om de door haar veroorzaakte hongersnood te bedwingen. De twee werden door
een gouden ram gered, maar Helle viel van zijn rug en belandde in de naar haar genoemde ‘Hellespont’.
Toen ze de zorg van Dionysos, het kind van haar vermoorde zuster, op zich nam, strafte Hera haar door
haar krankzinnig te maken. Samen met haar zoon wierp ze zich in zee, waar de Olympische Goden hen
in zeegoden veranderden. Zij heette vanaf dan ‘Leucothea’ of ‘Witte Godin’.
Wat was haar naam vóór haar godenstatus ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Dit orgaan komt voor bij alle gewervelde dieren en is onderdeel van het lymfesysteem. Anders dan de
lymfeklieren wordt dit orgaan wel opgenomen in de bloedcirculatie. Het zorgt voor de omvorming van
B-lymfocyten tot plasmacellen én de afbraak van rode bloedlichaampjes. Het daarbij vrijkomende ijzer
wordt in het orgaan opgeslagen, samen met een heel reservoir aan bloed.
Het orgaan draagt ook bij aan de verwijdering van afvalstoffen uit het bloed, maar een leven zonder is,
mits de nodige vaccins, perfect mogelijk. Bij de mens bevindt het zich in de linkerbovenhelft van de
buikholte, onder het middenrif, achter de maag.
Het zorgt ook voor de zogenaamde ‘steken in de zij’. Graag de naam van dit orgaan ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Het is een profielloze band voor moto- en autowedstrijden. Ook bij mountainbikes wordt hij gebruikt,
maar is dan te vergelijken met een gewone stadsfietsband. Hij kan alleen gebruikt worden tijdens droog
weer, omdat er door de afwezigheid van enig profiel geen waterafvoer mogelijk is. In de Formule 1 was
het gebruik ervan tussen 1998 en 2008 niet toegestaan.
Over welk bandentype gaat het hier ? (vanwege de link kunt u best in het enkelvoud antwoorden)

Vraag 6 – TV & Film
Hoewel hij tot nu toe slechts 10 films geregisseerde, kan deze 45-jarige New Yorker beschouwd worden
als één van de grotere regisseurs in Hollywood. Vooral dankzij het grote succes van de film ‘The Usual
Suspects’ met een sublieme Kevin Spacey in de hoofdrol. Andere films van zijn hand zijn o.a. ‘X-Men’,
‘Superman Returns’, ‘Valkyrie’ en ‘Superman: Man of Steel’. Ook de remake van de SF-serie ‘Logan’s
Run’ is van zijn hand.
Zijn nogal artistiek klinkende naam graag ?

Vraag 7 – Sport
We zoeken een Vlaams wielrenner, in 1948 geboren te Roeselare. Hij was al zegekoning in de
jeugdcategorieën en bevestigde zijn uitzonderlijke kwaliteiten door in 1968 het Belgisch Kampioenschap
voor militairen te winnen.
In 1969 werd hij profrenner en een maand later won hij als 20-jarige de ‘Ronde van Lombardije’. Een
jaar later werd hij in Leicester wereldkampioen bij de profs, in een ploeg met Walter Godefroot, Eddy
Merckx en Roger De Vlaeminck. Amper 7 maanden later kwam er bruusk een einde aan zijn leven
tijdens de ‘Grote Jaarmarktprijs’ in Retie. Op de weg van Lille naar Gierle kwam hij frontaal in botsing
met een wachtende auto. Alle hulp kwam te laat en hij overleed ter plaatse.
Zijn laatste overwinning was het eindklassement in de ‘Ronde van Andalusië’ in 1971. Zijn naam ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Binnen de schilderkunst kenmerkt deze stijl zich door het gebruik van felle, nauwelijks gemengde
kleuren. De stroming staat aan het begin van de moderne kunst en vond haar voortzetting in de
schilderkunst van de 20ste eeuw, met als hoogtepunt tussen 1898 en 1908. Beïnvloed door Van Gogh’s
felle kleuren, gingen de Franse aanhangers bij het gebruik van hun onvermengde directe kleuren tot het
uiterste. Zoals alle vernieuwers wilden ze hiermee hun vrijheid manifesteren.
Terwijl Paul Gauguin werd aanzien als één van de voorlopers, werden Henri Matisse, Maurice de
Vlaminck en André Derain beschouwd als de grondleggers van deze kunststroming. Welke ?
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Vraag 9 – Muziek
U hoort zo dadelijk een 73-jarige Amerikaanse blues- en gospelzangeres, met als bijnaam ‘Miss Peaches’.
Voor de jongere generatie staat ze vooral bekend vanwege haar ‘Muddy Waters’-cover die gebruikt
werd voor de ‘Coca-Cola’-reclame, en waarvan u zo dadelijk een fragmentje te horen krijgt.
Graag haar volledige naam ? Dus vóór- en achternaam.

