Vragenronde 1
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Filmregisseur James Cameron is de eerste man die solo afzakte naar het diepste punt op aarde. Met een
speciaal gemaakte duikboot daalde hij af naar de Marianentrog, op bijna 11 km diepte.
Wat is de naam van deze 8 meter lange duikboot, die qua naam maar één letter verschilt van de naam
van de operatie ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
In het oosten van de Indische Archipel, tussen Celebes, de Filipijnen, Nieuw-Guinea en Timor ligt een
eilandengroep van ruim 1.000 eilanden, die geografisch tot Melanesië, maar politiek tot Indonesië
behoort. De naam is afgeleid van de benaming die Arabische handelaars aan deze eilandengroep gaven,
en ‘Eiland der Koningen’ betekende. De eilandengroep bestaat uit twee provincies, met in de noordprovincie de Batjaneilanden, en in de zuid-provincie Ambon en de Zuidwestereilanden.
In de 16de eeuw kwamen Europese handelaars, we denken dan vooral aan de Verenigde Oost-Indische
Compagnie, naar het gebied voor specerijen, waaronder kruidnagel. Ongeveer de helft van de inwoners
is hierdoor het christelijk geloof toegedaan, terwijl de overgrote meerheid in Indonesië islamitisch is.
Graag de niet zo onbekende naam van deze eilandengroep ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Om zijn aanspraken op de Engelse kroon kracht bij te zetten, viel deze Hertog van Normandië in 1066
Engeland binnen. Hij leidde een leger van Normandiërs, Bretonnen, Vlamingen en Parijzenaars naar de
overwinning op de troepen van de Engelse Koning Harold II in de ‘Slag bij Hastings’.
De daaropvolgende Engelse opstanden werden door hem onderdrukt in wat bekend is geworden als de
‘Normandische Verovering van Engeland’. Van Kerstmis 1066 tot zijn dood in 1087 was hij hiermee de
eerste Normandische koning van Engeland.
Naam van deze man ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Fratercula arctica’ is een opvallende vogel uit de alkenfamilie, die vooral voorkomt aan de
rotskusten van het Noord-Atlantisch gebied, waar hij in kolonies broedt in zelfgegraven holen. Hij is
gemakkelijk te herkennen aan het zwart-witte verenkleed en de grote felgekleurde snavel.
Hij wordt +- 30 cm groot, heeft een vleugelspanwijdte van 50 tot 60 cm, en weegt tussen 300 tot 700
gram. Overwinteren doet hij op volle zee.
Naar welke rare vogel zijn we op zoek ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Dit toestel werkt meestal met aardgas, is 15 tot 20 cm hoog, en staat op een stevige voet. De gas- en de
luchttoevoer kunnen afzonderlijk worden geregeld, zodat de hitte van de vlam perfect kan afgesteld
worden. Qua gebruik denken we vooral aan laboratoria waar het gebruikt wordt om reageerbuizen,
erlenmeyers en kolven te verwarmen, ent-ogen te steriliseren, enzovoort.
Het toestel is uitgevonden door een assistent van de man naar wie het uiteindelijk vernoemd is. Het is
eigenlijk een verbetering van een toestel, eerder ontwikkeld in het laboratorium van Faraday.
Over welk toestel gaat het ?

Vraag 6 – TV & Film
De ‘founding fathers’ van dit in 1985 gelanceerde TV-programma zijn Jean Libon en Marco Lamensch.
Dit voorjaar werd op Canvas, in acht afleveringen van vier minidocumentaires, een compilatie gemaakt
uit 17 jaar spraakmakende reportages over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Onze gids door de wonderlijke wereld van dit legendarische RTBF-magazine was Dimitri Verhulst,
schrijver en ervaringsdeskundige van ‘la Flandre profonde’, die diep in het landelijke Wallonië een vaste
stek heeft gevonden en dus perfect geplaatst was om ons hiermee te confronteren.
Graag de weinig om het lijf hebbende naam van dit TV-programma dat in de jaren ’80 & ’90 was, wat
'Man Bijt Hond' nu is, maar dan radicaler ?

Vraag 7 – Sport
Deze 42-jarige Tongerse ex-spurter moest zijn veelbelovende carrière in 1998 wegens knieproblemen
stopzetten, nadat hij twee jaar eerder zwaar ten val was gekomen tijdens Gent-Wevelgem. Hij reed er
tegen een houten verkeerspaaltje, met een dubbele open scheenbeenbreuk, een dijbeenbreuk en een
knieschijffractuur tot gevolg. Vier jaar eerder was hij ook al betrokken in een zware valpartij tijdens de
Tour, toen hij in de massasprint te Armentières op een fotograferende politieman botste.
Hij won o.a. een rit in de Tour van 1993, tweemaal de ‘Omloop Het Volk’ (1993/1994), ‘Gullegem
Koerse’ (1995) en werd bij de profs tweemaal ‘Belgisch Kampioen op de weg’ (1994/1995).
Zijn naam graag ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Oorspronkelijk werd de dans een week na een begrafenis gedanst, en dacht men dat dit hielp om de ziel
van een overledene uit het voorgeborchte te laten ontsnappen. Wij kennen deze acrobatische dans uit
Trinidad nochtans beter vanwege de, al dan niet, brandende stok waaronder men door moet dansen.
Bukken mag niet, achterover hangen wel. Als dit lukt, wordt de stok lager gehangen.
Naam van deze dans ?

