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Vraag 1 – Actualiteit & Varia
We zoeken een wereldwijd scoutingevenement dat sinds 1957 ieder 3de volle weekend van oktober
wordt gehouden. Het opzet bestaat erin dat scouts van over de hele wereld via amateurradio contact
met elkaar leggen. Het idee is ondertussen uitgegroeid tot één van de grootste scoutingevenementen
ter wereld en sinds enkele jaren bestaat er ook een gelijklopende internetvariant van.
Onder welke afkorting van vier letters kennen we dit evenement beter ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
‘Het land van goed gekweekte paarden’, dat is de letterlijke vertaling van deze landstreek ten zuiden van
de Centraal- en Oost-Anatolische steppe. Het gebied heeft een oppervlakte van 2.000 km² en ligt tussen
de rivieren ‘Eufraat’ en ‘Kizil Irmak’. Het hoogste punt is de ‘Erciyes Dagi’.
Door de verschillende gesteentetypes, waaronder tuf- en kalksteen, die elk anders en met een andere
snelheid eroderen, is een bijzonder en grillig landschap ontstaan. In de daardoor ontstane grotten zijn
in de loop der tijd holwoningen en kerken gebouwd.
Over welk Turks werelderfgoed en toeristische trekpleister gaat het hier ?

Vraag 3 – Geschiedenis
We zoeken een monsterlijk vuurspuwend wezen uit de Griekse mythologie, afkomstig uit de streek
Lycië, in Anatolië. Het was een nakomeling van Typhon en Echidna, meestal afgebeeld met het hoofd
van een leeuw, het lichaam van een geit en de staart van een slang.
Terwijl bij de Grieken het wezen een voorteken was van onweer, schipbreuk of natuurrampen, stond het
in de middeleeuwse christelijke kunst symbool voor satanische krachten. Het was ‘Bellerophon’, die op
de rug van Pegasus een einde maakte aan de wandaden van het monster.
Graag de naam van dit mythische wezen ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Het is een groep van geneesmiddelen in de cardio- en hematologie. Ze hebben een gunstig effect op de
doorbloeding, hartritmestoornissen en hoge bloeddruk, en worden ingedeeld op basis van het type
receptor waarop ze invloed hebben. Zo hoopt de lipofiele vorm zich op in het lichaam van patiënten
met een slechte leverdoorbloeding. Ze worden tevens ingezet ter bestrijding van migraine en tremor,
maar overmatig of verkeerd gebruik kan leiden tot een verhoogde bloeddruk en hartritmestoornissen.
Naam van deze geneesmiddelen, onder muzikanten vooral gekend om hun kalmerende werking ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Dit Amerikaans elektrisch toetsinstrument, met oorsprong in de jaren ‘40, wordt op dezelfde manier
bespeeld als een piano. Het verschil is dat iedere toets een soort stemvork aanslaat in plaats van
pianosnaren. Doordat het geluid van deze vorken te zwak is, worden de trillingen via een pick-up
opgevangen en vervolgens versterkt. In 1959 ging de producent een joint venture aan met Fender, dat
de verdere verdeling van het instrument op zich nam. Het eerste model was een 32-toons instrument
met het bereik van een basgitaar, dat onder meer te horen was op opnames van ‘The Doors’.
In 1984 werd, mede door de syntheziser, de productie van dit instrument gestaakt. De merknaam
graag ? Het gaat hier om een ‘Fender …’ !

Vraag 6 – TV & Film
Deze BRT-serie hield begin jaren ‘90 wekelijks meer dan één miljoen kijkers voor de beeldbuis
gekluisterd. De serie speelde zich af in een brandweerkazerne in het centrum van Brussel en liep in
twee reeksen van 13 afleveringen. Onder leiding van kolonel Halleux, gespeeld door Nolle Versyp,
werden de brandweermannen geconfronteerd met telkens nieuwe interventies, gaande van brand tot
wespen verdelgen. Maar ook in de kazerne zelf dienden brandjes geblust te worden. Ronnie Abbeloos
had huwelijksproblemen, Marcel Van Oppem had een zieke echtgenote, Fred Boenders werd
geconfronteerd met de eenzaamheid, kolonel Halleux probeerde zijn geluk bij PR-verantwoordelijke
Tine De Vijlder en iedereen ergerde zich aan adjudant Haegeman, vertolkt door Jo De Meyere.
Over welke TV-serie hebben we het hier ?

Vraag 7 – Sport
Als kind van een Europese vader en Amerikaanse moeder begon deze Australische jongen uit Melbourne
op zijn zesde met tennis. In zijn jeugdjaren werd hij korte tijd gecoacht door Wimbledonkampioen Pat
Cash, waardoor vooral zijn kwaliteiten op gras in het oog sprongen. In 1994 werd hij prof en amper een
jaar later was hij met zijn 19 jaar de jongste speler in de top-50. Zijn opmerkelijste resultaten waren de
toernooiwinsten van Queens in 1997 en Indian Wells in 1999, én zijn finales van de US Open in 1998 en
Wimbledon in 2003. In totaal won hij 11 titels, waarvan 10 in het enkelspel.
Naam van deze ‘good-looking’ Aussie ?
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Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Het is een rechthoekige, half-ronde muurverzwaring, een halfzuil als het ware, met louter decoratieve
functie, die voor een gevel uitsteekt. Voorbeelden hiervan vind je o.a. in het ‘Hollands Classicisme’,
waar deze zuilen voorzien zijn van een kapiteel en basement.
Steekt de muurverzwaring meer dan zijn breedte voor een muur uit, dan spreken we van een
‘steunbeer’. Is de uitsprong gering, en ontbreken basement en kapiteel dan spreken we van een ‘liseen’.
De term staat synoniem voor ‘wandpijler’, maar hoe wordt zo’n zuil nog genoemd ?

Vraag 9 – Muziek
Een streepje muziek.
Deze new wave-band uit Sheffield verdween eind jaren '80, met de opkomst van de housemuziek, uit
beeld. Zanger Martin Fry treedt nog steeds op onder de bandnaam maar tot een echte reünie is het
nooit gekomen.
Naam van deze groep ?

