Vragenronde 2
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Bij het maken van een champagne worden meestal wijnen van verschillende jaargangen gebruikt. Is het
wijnjaar echter uitzonderlijk goed geweest, dan voegt men slechts de wijnen van die oogst samen tot
een cuvée. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het karakter van jaar tot jaar verschillen, maar
een champagne die druiven van één oogstjaar bevat is steeds ‘brut’ en wordt vóór de verkoop ook wat
langer in de kelders bewaard. Dit kan van 3 jaar tot zelfs 6 jaar oplopen. Afhankelijk van jaargang of
champagnehuis kan deze thuis nog eens 1 tot 9 jaar extra bewaard worden.
Hoe heet nu zo’n champagne met vermelding van een jaartal, en dus afkomstig van één wijnoogst ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
De volgende landen, opgenoemd van west naar oost, maken deel uit van deze Afrikaanse landstreek:
Senegal, Gambia, Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tsjaad, Soedan, Ethiopië, Eritrea,
Djibouti, Somaliland en Somalië. Met een beetje goede wil mogen de noordelijke delen van Ivoorkust,
Ghana, Togo en Benin er ook bij gerekend worden. Als overgangsstreek is het gebied vrij droog en
vormt verwoestijning van het oorspronkelijke savannelandschap het belangrijkste milieuprobleem.
Over welke streek ten zuiden van de Sahara, tussen Atlantische Oceaan en Rode Zee, gaat het hier ?

Vraag 3 – Geschiedenis
De man die we zoeken werd in 1570 in York geboren en overleed in 1606. Hij was een Engels militair,
die tijdens de Tachtigjarige Oorlog onder de Spanjaarden diende en in 1596 hielp om Calais in te nemen.
Op 5 november 1605 werd hij in een kelder onder het Hogerhuis betrapt met lonten, lucifers en buskruit
in zijn bezit. Het bleek een complot om koning Jacobus I te vermoorden, en kreeg de benaming ‘Het
Buskruitverraad’. Hij werd met zes andere schuldigen tot ophanging en vierendeling veroordeeld. Dat
hij niet overal als schurk wordt beschouwd, blijkt uit het feit dat één van de Galápagoseilanden en een
natuurpark in New South Wales naar hem zijn genoemd.
Zijn naam graag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
We zijn op zoek naar een plant uit de rozenfamilie, die tot 4,5 meter hoog kan worden. De circa 4 cm
grote, crèmewitte bloemen bloeien in mei en juni. De kleine, droge en harde goudbruine vruchten zijn
in oktober rijp, maar dan nog melig en wrang. Na de eerste nachtvorst worden ze zacht, bruin en zoet
van smaak. De vruchten zijn nu veel minder belangrijk dan tijdens het Romeinse Rijk en de
Middeleeuwen, maar winnen stilaan weer iets aan populariteit. Ze zitten als familie van de appel en de
peer trouwens vol vitamine C en ze zijn goed voor de maag en de spijsvertering.
Naam van de plant/vrucht ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Het is een 6-hoekig staafje dat meestal in de vorm van een ‘L’ gebogen is. Afhankelijk van de
beschikbare ruimte en de kracht die nodig is, kan het ene of het andere uiteinde van de sleutel gebruikt
worden. Bij zelfbouwmeubels zitten ze vaak mee in de verpakking.
Het wordt ook wel een ‘binnen-zeskant-stiftsleutel’ genoemd. Wij zoeken de meer gangbare naam ?

Vraag 6 – TV & Film
Deze 44-jarige Antwerpse actrice volgde een acteursopleiding aan de Studio Herman Teirlinck. Ze woont
al enkele jaren samen met haar vriend Tim Visterin Jr. en heeft samen met hem één zoon, Billy
Toulouse. Haar grootste rollen waren die van piloot Claudia Castel in ‘Windkracht 10’, dokter Valerie
Wijndaele in ‘Thuis’ en Sofie Beeckman in ‘Flikken’. Ze was ook te zien in de videoclip ‘It's So Unreal’ van
Zornik, waarin ze met Pascale Bal een kusscène doet.
Eind 2012 zal ze te zien zijn in de nieuwe Eén-reeks ‘Salamander’. Haar naam ?

Vraag 7 – Sport
Een ’18-holes’-baan heeft meestal een par van 71, 72 of 73. Als een speler gemiddeld 24 slagen meer
nodig heeft dan de par van de baan, wordt zijn ..... op 24 gezet. Als hij dan een rondje loopt en 28
slagen meer nodig had, dan heeft hij 4 slagen boven zijn ….. gespeeld. Als hij tegen een speler speelt die
….. 10 heeft, dan mag hij er 14 slagen meer over doen. Op deze manier kan de speler met ..... 24 toch
winnen van de speler met ….. 10.
Elke amateurspeler heeft een ….. . Hoe lager deze is, hoe beter de speler. Professionals hebben er
bijgevolg geen.
Naar welke term zijn we op zoek ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Deze 55-jarige Amerikaanse schrijfster van misdaadverhalen creëerde o.a. het fictieve personage ‘Kay
Scarpetta’. De meeste van haar verhalen bevatten veel informatie over forensische geneeskunde.
Hoewel Scarpetta meer veldwerk doet en confrontaties heeft met de verdachten, ligt de oplossing van
de misdaad vaak in het forensisch onderzoek van het lichaam.
In 2002 schreef ze het omstreden boek ‘Portrait of a Killer’ waarin ze de identiteit van ‘Jack The Ripper’
meent te achterhalen.
Haar naam graag ?

