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Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Het ‘Natural History Museum’ in Londen pakt momenteel uit met een opmerkelijke tentoonstelling,
waarbij men de anatomische details laat zien van meer dan honderd dieren. Citytrippers met een
fascinatie voor dieren kunnen hier sinds 6 april terecht, en dit nog tot 16 september.
Graag de naam van deze tentoonstelling, die de dieren letterlijk binnenstebuiten trekt ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Deze zee ligt tussen de westkust van Finland en de oostkust van Zweden, en is hiermee het noordelijkste
gedeelte van de Oostzee. In het zuiden liggen de Ålandseilanden en de Ålandzee. Opmerkelijk is het feit
dat het zoutgehalte naar het noorden toe snel daalt. In het zuiden treft men het normale brakke water
van de Oostzee aan, in het noorden is het zoutgehalte zo laag dat er zelfs zoetwatervissen in gedijen.
Hoe heet dit meest noordelijke deel van de Oostzee ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Het is de naam van twee concentratiekampen, bestaande uit een werk- en een vernietigingskamp,
respectievelijk in 1941 en 1942 gebouwd nabij het gelijknamige dorp in het noordoosten van Polen.
Men bouwde het vernietigingskamp om tot een imitatiespoorwegstation om de nieuw aangekomen
slachtoffers te laten geloven dat zij in een doorgangskamp waren aangekomen.
In 1944 werd het kamp ontmanteld om het oprukkende Rode Leger in het ongewisse te laten van wat er
zich had afgespeeld. Er werden in totaal 900.000 mensen omgebracht, waardoor het na AuschwitzBirkenau het kamp was waar de meeste slachtoffers vielen.
Sinds 1964 is het een nationaal monument met, op de plek waar de gaskamers stonden, een gigantische
zuil en, op het overgebleven terrein, een met puntige stenen bezaaide begraafplaats.
Naam van dit concentratiekamp ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Het zijn holtes in de longen, aan de uiteinden van de luchtpijptakjes, waar de gaswisseling tijdens de
ademhaling plaatsvindt. CO2 wordt er afgegeven aan de lucht, O2 wordt er opgenomen door het bloed.
Ze bestaan uit dekcellen en septale cellen.
Onder welke populairdere naam kennen we deze ‘pulmonaire alveolen’ beter ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Dit Amazon-snufje, gelanceerd in november 2007, is een e-reader die dmv. digitale inkt digitale boeken
kan weergeven op elektronisch papier. In tegenstelling tot een LCD- of CRT-scherm verbruikt het enkel
energie om de tekst op het scherm te brengen, en niets meer tijdens het lezen.
Bestanden kunnen via het gratis ‘Amazon Whispernet’ worden gedownload in diverse formats,
waaronder platte tekst en pdf.
Naam van dit ‘aanstekelijke’ speeltje ?

Vraag 6 – TV & Film
De films van deze 72-jarige Amerikaanse filmregisseur kenmerken zich door een perfecte timing en vele
goed opgebouwde shock-effecten, denk maar aan ‘Last House on the Left’ uit 1972 en ‘The Hills Have
Eyes’ uit 1977. Opvallend zijn zijn fascinatie voor religieus fanatisme, de verloedering van de
Amerikaanse maatschappij en het verschil tussen droom en werkelijkheid.
‘A Nightmare on Elm Street’ betekende voor hem de grote doorbraak in Hollywood. De film kreeg
talloze, door hem geproduceerde, vervolgen en groeide destijds uit tot de succesvolste horrorfilmreeks
aller tijden. Eind jaren ’90 zorgde de ‘Scream’-reeks, ook van zijn hand, ervoor dat dit record werd
verbroken. Andere films zijn o.a. het sentimentele melodrama ‘Music of the Heart’, zijn laatste
horrorfilm ‘Cursed’ en de thriller ‘Red Eye’.
Zijn naam graag ?

Vraag 7 – Sport
Korte vraag !
Welk land won dit jaar met een Grand Slam het ‘Zeslandentoernooi Rugby’ ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Bij zijn geboorte voelt zijn vader, Jan Plezier, zich de gelukkigste man ter wereld. Hij groeit op en alles
wat hij doet, loopt verkeerd. Hij doet bijna niets met opzet en begrijpt daarom niet waarom zoveel
mensen soms zo kwaad op hem worden. Hij neemt zich constant voor om een nette, deftige jongen te
worden, maar er is altijd wel iets dat zijn aandacht trekt waar hij een grap mee kan uithalen. Zijn vader
geeft hem in het begin nooit straf, maar hoe erger de grappen worden, hoe meer zijn vader de neiging
heeft hem toch te straffen. Hij vindt de streken van zijn zoon ook wel grappig en zegt dan steeds: "Zo'n
jongen toch ! 't Is een reuzetype!"
Weet je de naam van de belhamel, dan weet je meteen de naam van deze jeugdboekenreeks van
Christiaan van Abkoude ?

