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Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Als gebruiker van deze autodeeldienst staat er altijd een auto voor je klaar, waar en wanneer je dat wil.
Je betaalt enkel het gebruik en je hoeft je van verzekering, onderhoud en brandstof niets aan te trekken.
Gewoon je kaart aanvragen, een auto reserveren en je bent vertrokken. Da’s makkelijk, goedkoop én
milieuvriendelijk. Dit fenomeen voltrekt zich buiten Brussel en de provinciehoofdsteden ook in steden
als Charleroi, Diest, Genk, Kortrijk, Lier, Mechelen, Mortsel, Oostende, Sint-Niklaas en Turnhout.
Vanuit het Spaans vertaald betekent het ‘Ik wissel uit’. Welk autodeelproject zoeken we ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
We zoeken een Amerikaans monument nabij Charlottesville, bovenop een 250 meter hoge heuvel in de
Southwest Mountains, in de staat Virginia. Het was het landgoed van ex-president Thomas Jefferson en
is in 1771 gebouwd naar zijn eigen neoclassicistisch ontwerp. Een afbeelding van de westzijde van het
monument werd van 1838 tot 2003 op de Amerikaanse nickel en van 1928 tot 1966 op het twee dollarbriefje gedrukt. Sinds 2006 staat het terug op de muntstukken afgebeeld.
Naam van dit landgoed, dat sinds 1987 tot het Werelderfgoed behoort, en in het Italiaans ‘kleine berg’
betekent ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Tijdens een nachtelijke verrassingsaanval, op vrijdag 18 mei 1302, slaagden de Bruggelingen erin leden
van het Franse garnizoen in hun stad te doden. Om de Fransen en fransgezinde Vlamingen van de
aanhangers van het Graafschap Vlaanderen te onderscheiden, werd elke verdachte persoon gevraagd
om ‘Schild en Vriend’ uit te spreken. Jacques de Châtillon, landvoogd voor de Franse koning en leenheer
van het Graafschap Vlaanderen, had de stad kort tevoren bezet en kon ternauwernood ontsnappen.
Omdat deze gebeurtenissen zich hadden afgespeeld op een vrijdag, noemden de Bruggelingen deze dag
‘Goede Vrijdag’, al was Pasen reeds lang voorbij.
De gebeurtenis kreeg een veel populairdere naam, en leende deze uit aan een jaarlijks evenement in
de stad. Welke ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
‘Delphinium’ is een geslacht uit de ranonkelfamilie, waarvan zo’n 250 soorten gekend zijn en vooral
voorkomen in de gematigde streken van het noordelijk halfrond. De planten houden van een goed
doorlatende grond, staan graag in de volle zon en zijn bestand tegen koude winters. Kenmerkend zijn
de diep ingesneden bladeren met 3 tot 7 bladdelen, rechtopstaande bloemtoortsen die variëren van 10
tot 200 cm, en bloemen bestaande uit 5 kroonblaadjes die paars, blauw, rood, geel of wit kunnen zijn.
Naam van deze bijzonder giftige plant ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
In 1785 veronderstelde de Britse wetenschapper Henry Cavendish dat dit kleur- en geurloos edelgas in
de lucht aanwezig zou moeten zijn, maar kon dat niet aantonen. Pas in 1894 konden Lord Rayleigh en
Sir William Ramsay aantonen dat dit daadwerkelijk het geval is.
De bekendste toepassing van dit gas is als vulmiddel van gloeilampen, omdat dit het doorbranden van
de gloeidraad voorkomt, zelfs bij hoge temperaturen. Een ander kenmerk is dat het net zo goed in
water oplost als zuurstofgas, en bijna 2,5 keer zo goed als stikstofgas.
Naam van dit edelgas met atoomnummer 18 ?

Vraag 6 – TV & Film
In navolging van de Gouden Beer in Berlijn, de Gouden Palm in Cannes en de Gouden Leeuw in Venetië
is dit sinds 1981 de grote prijs van het ‘Nederlands Filmfestival’.
Welk gouden beeldje, waarvan de naam bijbelse proporties aanneemt, zoeken we ?

Vraag 7 – Sport
We zijn op zoek naar een in 1963 geboren ex-aanvaller van Real Madrid. Na een aantal jaren in de
jeugdopleiding, debuteerde hij in 1984 tegen Cádiz in het eerste elftal en was hij meteen goed voor 2
doelpunten. ‘Gierig’ kan je hem alvast niet noemen, hij veroverde namelijk 6 landstitels, 2 ‘Copas del
Rey’, 2 ‘UEFA-Cups’ en 3 ‘Supercopas’. Hij won tevens in 1986 en 1987 de ‘Bronzen Bal’ in de verkiezing
‘Europees Voetballer van het Jaar’. In het seizoen 1990/91 werd hij met 19 goals topscorer van de
Primera División. Na deze succesvolle periode bij Real Madrid vertrok hij in 1995 naar het Mexicaanse
‘Club Celaya’. In maart 1998 beëindigde hij zijn loopbaan als profvoetballer, en ging in 2005 als vicepresident terug aan de slag bij zijn grote liefde ‘Real Madrid’.
Naam van deze topper die 69 maal uitkwam voor het Spaanse voetbalelftal, goed voor 26 doelpunten,
deelname aan het EK 1984 en twee WK-deelnames, in 1986 en 1990 ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Over de jeugd van deze classicistische schrijver-dichter is weinig bekend. Hij was een tijdlang
houtvester, en trad in dienst van de Hertogin van Bouillon en de Hertogin van Orléans. Hij schreef
enkele verhandelingen waarvan er één zeer antiklerikaal werd bevonden en een polemiek veroorzaakte.
Hij werd echter vooral bekend vanwege zijn fabels, waarvan de bekendste: ‘La Cigale et La Fourmi’.
Hoewel hij hiermee de geringe waardering voor kunstenaars wilde aanklagen, werd/wordt het verhaal
meestal gebruikt ter illustratie van het idee ‘Wie niet werkt, zal ook niet eten’.
Hoe heet deze Fransman, die leefde van 1621 tot 1695, en lid was van de ‘Académie française’ ?

