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Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Een sprong van 14 meter, daarmee werd Tom Waes onlangs Belgisch recordhouder schansspringen.
Ook in een andere sportdiscipline heeft hij een Belgische titel op zijn naam. Al dateert die titel al van
2006.
In welke sport werd Tom Waes destijds Belgisch kampioen ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Met 2.739 km is het de langste rivier van Australië. Ze ontspringt in het ‘Groot Australisch
Scheidingsgebergte’, nabij Bourke in New South Wales, en mondt nabij Wentworth uit in de Murray,
met wie ze één van de grootste stroomgebieden ter wereld vormt.
Naam van deze rivier ?

Vraag 3 – Geschiedenis
In de Oudheid werden mensen begraven in ‘tumuli-graven’, op hunebed gelijkende grafheuvels maar
dan zonder de grote stenen. In het Oude Egypte waren het vooral de ‘piramides’, die dienst deden als
graf. Wat jullie misschien niet weten is dat de Oude Egyptenaren, vóór het ontstaan van de piramide,
gebruik maakten van andere graftypes. Het was een op een modderbank gelijkende langwerpige,
afgeknotte piramidevorm met ondergrondse graven. In het begin waren ze bestemd voor de dorps- of
landleiders, later werden er ook gewone mensen in begraven.
In het Arabisch betekent het letterlijk ‘bank’. Naam van dit bouwwerk graag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Gulo gulo’ is de grootste op het land levende marterachtige, en telt zes ondersoorten. Alleen de
reuzenotter wordt iets groter. Hij heeft een donkerbruine tot zwarte vacht met lichtere, gelige vlekken
op de kop en een gele streep, gaande van de schouders via de flanken naar de lange staart.
Hij komt vooral voor in arctische gebieden zoals Alaska, Noord-Canada, Siberië, Noord-Rusland en
Scandinavië waar hij vooral jaagt op knaagdieren en vogels, alhoewel hij een vos, ree of schaap ook
zonder moeite aankan. Het is immers een onversaagd beest met korte, sterke poten waarvan het 80 tot
100 cm lange mannetje tot 45 kg zwaar kan worden.
Zijn naam slaat niet op het eetgedrag, maar is vermoedelijk een etymologische verbastering van het
Oudnoorse woord voor ‘bergkat’. Naam van deze alleseter ?

Vragenronde 6
Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Een kneedlegering is een legering, die door een vervormingstechniek haar uiteindelijke vorm krijgt. Het
onderscheidt zich van gietlegeringen, die na het gieten van het vloeibare metaal, meteen hun
uiteindelijke vorm bezitten. Een voorbeeld is ‘messing’ met 60 % koper en 40 % zink.
Het kneden zelf kreeg uiteraard ook een benaming, afgeleid van het Engels voor ‘messing’. Welke ?

Vraag 6 – TV & Film
Terwijl Brad en Janet onderweg zijn naar hun oude leraar komen ze in een vreselijke regenbui terecht,
raken ze vervolgens de weg kwijt en krijgen ze een lekke band. In dit onherbergzame gebied valt niets
of niemand te bespeuren, buiten het kasteel Frankenstein. De bewoners, Dr. Frank-N-Furter en zijn
vrienden Riff Raff, Magenta en Columbia, zijn afkomstig van een transseksuele planeet uit het
Transsylvaanse melkwegstelsel en zijn van plan een Frankenstein-achtig wezen te creëren.
Het is de verfilming van de bijna gelijknamige musical van Richard O'Brien, geregisseerd door Jim
Sharman. In de hoofdrollen zien we Tim Curry, Barry Bostwick en Susan Sarandon. In bijrollen zijn o.a.
Meat Loaf, Patricia Quinn en Richard O'Brien zelf te zien.
Hoe heet deze cultfilm uit 1975 ?

Vraag 7 – Sport
Ze is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het BDO Wereldkampioenschap Darts,
dat dit jaar plaatsvond in het Engelse Frimley Green. Deze 43-jarige Antwerpse, die via de kwalificaties
een plaats bij de laatste acht veroverde, verloor met 2-1 na een sterke wedstrijd van de voormalige
nummer één, de Engelse Deta Hedman.
Naam van onze vrouwelijke darts-trots ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Oorspronkelijk is deze kunststroming van begin 19de eeuw een zuiver Franse stijl, ontstaan in Parijs.
Napoleon Bonaparte wist het tot staatshoofd van Frankrijk te schoppen en bouwde een imago van
veldheer op. Hij liet zich omringen met kostbaarheden in een nieuwe stijl, en hoewel het in de eerste
plaats een interieurstijl voor de betere burgers betrof, liet hij ook de Franse kastelen en paleizen
aankleden in deze moderne stijl. Naar elementen en patronen uit de Oud-Egyptische en Romeinse
bouwkunst moet men niet ver zoeken. Er is verwantschap aan de classicistische Lodewijk XVI-stijl, en
opvallend zijn de verguldingen, militaria, sfinxen, palmetten en felle, rijke pastelkleuren.
De stijl kende een korte, maar heftige bloeiperiode in Europa en als reactie hierop ontstonden de
‘neogotiek’ en het ‘biedermeier’. Naam van deze keizerlijke kunststroming ?

