Vragenronde 7
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Onlangs overleed op 88-jarige leeftijd de ‘Father of Loud’. In de jaren ’60 opende deze man een
muziekwinkel en begon niet veel later met het bouwen van gitaarversterkers. Artiesten zoals Jimi
Hendrix en Eric Clapton maakten gebruik van zijn apparatuur.
Wie is deze pionier van de gitaarversterkers ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het is het grootste ‘kunstmatige’ meer en reservoir in de VS. Het bevindt zich aan de Colorado River,
ongeveer 48 km ten zuidoosten van Las Vegas, tussen Nevada en Arizona. Het is gevormd door water
dat wordt ingesloten door de Hoover Dam en strekt zich uit tot 180 km achter de dam. Via aquaducten
wordt het water naar zuidelijk Californië en Nevada geleid.
Vooral watersport is er zeer populair, maar ook vissen, waterskiën, zwemmen en zonnebaden wordt er
op regelmatige basis gedaan.
Naam van dit kunstmatige meer ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Jullie kennen de legende van Romulus & Remus, en de stichting van Rome, waarbij Remus in strijd om
de heerschappij door zijn broer werd vermoord en Romulus de eerste koning van Rome werd.
Wij zijn echter op zoek naar de, volgens de legende, tweede koning van Rome. Hij werd door de
Latijnen en de Sabijnen als koning aangewezen na het ‘interregnum’ dat volgde op de mysterieuze
verdwijning van Romulus. Hij wou door zijn wijsheid en godsvrucht de ruwe zeden van de eerste
Romeinen verzachten. Bovendien was hij een vredesgezind persoon, wat zorgde voor een voortreffelijk
politiek en religieus milieu. Zo zou hij het college van de Vestaalse Maagden hebben opgericht.
Zijn naam ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Trachemys scripta elegans’ is een waterschildpad uit de familie moerasschildpadden, die van nature
voorkomt in het zuiden van de VS en Mexico. Het schild is groen met lichtere en donkere vlekken, de
randen van de hoornplaten zijn vaak donkerder, maar de tekening vervaagt met de jaren. Mannetjes
worden maximaal 20 cm, terwijl vrouwtjes langer dan 30 cm kunnen worden en dan rond de 2 kg
wegen. Mannetjes zijn ook van vrouwtjes te onderscheiden door de veel langere nagels aan de
voorpoten, de dikkere staart en de meestal grotere en meer afstekende rode vlek.
Naam van deze alleseter, die bij velen van ons als huisdier werd/wordt gehouden ?

Vragenronde 7
Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Deze in 1911 te Berlijn overleden Rotterdammer ging door het leven als scheikundige en was in 1901 de
winnaar van de allereerste ‘Nobelprijs voor de Scheikunde’. Hij besefte dat moleculen 3-dimensionale
voorwerpen zijn en door deze diepgaande studie van de verschillende moleculen, meerbepaald de
stereo-isomeren, wordt hij aanzien als de grondlegger van de ‘stereochemie’.
De Nobelprijs kreeg hij echter voor de uitbreiding van het toepassingsbereik van de thermodynamica.
Moleculen in verdunde oplossingen zouden zich op een vergelijkbare wijze gedragen als deze in een gas.
Bovendien draagt de wet die de vriespuntsdaling en de kookpuntsverhoging beschrijft zijn naam.
Over welke scheikundige, die ook als grondlegger van de fysische chemie wordt beschouwd, hebben
we het hier ?

Vraag 6 – TV & Film
Tijdens zijn ballingschap op Tatooine werd deze strijder van de Oude Republiek ‘Ben’ genoemd. Als ‘Jedi
Master’ trainde hij Anakin Skywalker in de wegen van ‘The Force’, en later diens zoon Luke. Zijn
personage wordt in Star Wars 4 tem 6 vertolkt door Alec Guinness, en in Star Wars 1 tem 3 door Ewan
McGregor.
Welk Jedi-raadslid zoeken we ?

Vraag 7 – Sport
We zoeken een tak van de motor-, fiets- en autosport, waarbij men tracht uitdagende hindernissen te
nemen zonder de grond of de hindernis met de voet te raken of de afzetting van het parcours te raken.
Een wedstrijd bestaat uit een aantal ‘non stops’ en het voertuig moet een voorwaartse richting blijven
aanhouden. Stilstaan, een soort sur-place, is toegestaan maar achteruitrijden dus niet. Wie aan het
eind van de wedstrijd het minste aantal strafpunten heeft behaald mag zich winnaar noemen.
Naam van deze sporttak ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Hij wordt gerekend tot de ‘Vlaamse Primitieven’ en leefde van 1410 tot 1475. Zijn werk kenmerkt zich
door een sfeer van ingetogenheid, een evenwichtige en symmetrische compositie, figuren die volledig
worden opgenomen in het interieur of het landschap én de aanwezigheid van een verdwijnpunt aan de
horizon. Enkele van zijn werken zijn: het middendeel van ‘Het Altaarstuk van het Heilige Sacrament’ en
‘Het martelaarschap van de Heilige Erasmus‘ in de Leuvense Sint-Pieterskerk, ‘De gerechtigheid van
keizer Otto’ in het Museum voor Oude Kunst te Brussel, en ‘Een Bewening van Christus’ in het Louvre.
Zijn werken worden tot de ‘Noordelijke Renaissance’ stijl gerekend. Zijn naam graag ?

