Superronde
Vraag 1 – 100 jaar later
Hoewel dit naar aantal slachtoffers niet de grootste scheepsramp in de geschiedenis is, is deze van de
Titanic wel de bekendste, vooral omdat het schip als onzinkbaar aanzien werd. Een tweeledige vraag
hieromtrent.
VRAAG A
Voor één punt. Het schip was eigendom van een rederij uit Liverpool, namelijk ‘White Star Line’. Maar
het was niet in Liverpool waar het schip werd gebouwd.
In welke stad dan wel ?
VRAAG B
Voor twee punten hadden we graag de naam van de scheepswerf geweten, gelegen in de stad van de
vorige vraag ?

Vraag 2 – Bekende en minder bekende schiereilanden
VRAAG A
Deze Franse regio op het gelijknamige schiereiland bestaat uit de departementen Côtes-d'Armor,
Finistère, Ille-et-Vilaine en Morbihan. Tot aan de Franse Revolutie was de regio een zelfstandige Franse
provincie en tot 1941 omvatte het ook Loire-Atlantique.
Naast hoofdstad Rennes zijn andere belangrijke steden: Brest, Vannes, Quimper en Saint-Malo.
Welke regio, bekend van de schoolreizen, bedoelen we ?
VRAAG B
Het gebied dat we zoeken is onderdeel van het Australisch Hoofdstedelijk Territorium aan de zuidkust
van New South Wales. Het is ongeveer 74 km² groot en ligt op het schiereiland Behwere, ingeklemd
tussen de gelijknamige baai, St. Georges Basin, Wreck Bay en de Tasmanzee.
Het territorium werd in 1915 door de Australische regering aangekocht om het federale bestuur in
Canberra, in naleving van de grondwet, een toegang tot de zee te verschaffen.
Bijna alle inwoners werken op de marinebasis en Nationaal Park Booderee ligt in dit gebied. Naam
van het gebied ?
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Vraag 3 – Historische leiders
VRAAG A
Hij was van 1467 tot 1477 hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg en Luxemburg. Bovendien ook
graaf van Vlaanderen, Artesië, Bourgondië, Henegouwen, Holland, Zeeland en Namen, én heer van
Mechelen. In 1472 werd hij ook nog hertog van Gelre en graaf van Zutphen. Hij was de zoon van Filips
de Goede en Isabella van Portugal, en werd opgevolgd door Maria van Bourgondië.
Zijn naam/bijnaam graag ?
VRAAG B
Hij was premier van het Verenigd Koninkrijk van 1945 tot 1951 en leider van de Labour-partij van 1935
tot 1955. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij de vervanger van Winston Churchill in de
coalitieregering gevormd in mei 1940. Hij diende in de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk en het MiddenOosten waar hij opklom tot de rang van majoor, maar ernstig gewond werd.
Na zijn ambtsperiode nam Churchill terug zijn plaats in. Zijn naam ?

Vraag 4 – Beesten met een weerklank
VRAAG A
Deze kleine antilopes van het geslacht ‘Madoqua’ danken hun naam aan het geluid dat ze maken als ze
gealarmeerd zijn. Ze leven in de savannes van Zuid- en Oost-Afrika en staan zo’n 30 tot 40 cm hoog op
hun poten en wegen zo’n 3 tot 5 kg. Ze hebben een spitse snuit, een vage ring rond de ogen en een
zachte grijs-bruine vacht met witte buik. Het opstaand plukje haar op hun kruin verbergt bij de
mannetjes gedeeltelijk de korte geringde horens.
Naam van dit monogame beestje ?
VRAAG B
In het westen van Zuid-Amerika, in een gebied dat zich uitstrekt van Ecuador en Chili, over de Andes tot
in Argentinië, leeft een kleine katachtige die slechts 70 cm groot wordt, en gemiddeld 3 tot 7 kg weegt.
De kleur van de vacht varieert van grijs, geel tot donkerbruin en is bedekt met donkerbruine strepen. Er
is weinig bekend over de manier van jagen en voortplanten, maar aangenomen wordt dat het dier
vooral 's nachts op kleine zoogdieren en vogels jaagt. Van oorsprong dacht men zelfs dat het samen met
de pantanalkat en de pampakat één diersoort vormde, maar tegenwoordig ziet men deze laatste twee
als aparte ondersoorten.
Naar welk dier zijn we op zoek ?
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Vraag 5 – Softwaregiganten
VRAAG A
Opgericht in 1982, is deze Amerikaanse softwareproducent één van de grootste softwarebedrijven ter
wereld. Bekendheid verwierf het bedrijf door het beeldbewerkingsprogramma Photoshop en het PDFbestandsformaat. In 2005 nam het bedrijf Macromedia over waardoor ook ColdFusion, Dreamweaver,
Flash en Flex aan het assortiment werd toegevoegd.
Naam van het bedrijf dat de naam draagt van de kreek achter het huis van oprichter John Warnock ?
VRAAG B
Dit Amerikaans bedrijf, met hoofdzetel in Mountain View, California, voorziet in oplossingen die de
beveiliging, beschikbaarheid en integriteit van informatie waarborgen voor organisaties en particulieren.
In 1989 ging het bedrijf naar de beurs, en heeft het zich sindsdien meer en meer toegespitst op
computerbeveiliging en antivirussoftware. We denken dan vooral aan ‘Norton Utilities’.
Welk 4de grootste onafhankelijk softwarebedrijf zoeken we ?

Vraag 6 – Filmdebuut
VRAAG A
Een filmcarrière starten is altijd moeilijk, ook superster Sylvester Stallone heeft verschillende waters
doorzwommen voor hij doorbrak bij het grote publiek. Zijn acteerdebuut kwam er in 1970, als Stud in
de erotische low-budget film ‘The Party at Kitty and Stud's’, waarmee hij 200 $ verdiende. De film werd
niet uitgebracht, maar Stallone’s doorbraak met de film ‘Rocky’ bracht daar verandering in.
De originele titel werd echter gewijzigd. Graag de naam van Sly’s officiële debuutfilm ? Het leverde
hem trouwens zijn nog steeds gebruikte bijnaam op !
VRAAG B
Noord-Amerika heeft zich omgevormd tot een nieuw land, genaamd Panem, verdeeld in 12 districten en
geregeerd vanuit de hoofdstad, The Capitol. 74 jaar geleden waren het nog 13 disctricten, maar door
een volksopstand werd het 13de disctrict genadeloos afgeslacht. Om dit te herdenken, organiseert The
Capitol elk jaar een toernooi. Elk district vaardigt twee deelnemers (een meisje en een jongen) tussen
12 en 18 jaar af, die het tegen elkaar opnemen in een gevecht tot de dood, waarbij het hele land
verplicht wordt toe te kijken. Gebaseerd op de populaire boekenreeks van Suzanne Collins, gaat het
natuurlijk over de film ‘The Hunger Games’.
Graag de voornaam van het hoofdpersonage in de film en het boek ?
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Vraag 7 – Belgische olympiërs
Met de Olympische Spelen van Londen in het verschiet, gaan we jullie kennis over de Belgen op de
Spelen even testen.
VRAAG A
Welke wielrenner, die destijds voor Lotto-Domo reed, bezorgde België een bronzen medaille op de
Olympische Spelen van 2004 in Athene ? Hij werd Belgisch kampioen in 2000 en eind 2007 hing hij zijn
fiets aan de haak. Momenteel is hij ploegleider bij het jongerenteam van Lance Armstrong.
VRAAG B
Met negen olympische medailles is hij tot op vandaag Belgisch recordhouder in het aantal behaalde
Olympische medailles. Hij is tevens de succesvolste boogschutter op de Olympische Spelen. Op de
Spelen van 1900 behaalde hij 2 gouden en 1 zilveren medaille, op die van 1920 zelfs 4 gouden en 2
zilveren. In 1933, op 67-jarige leeftijd, werd hij voor de laatste maal wereldkampioen.
In zijn geboortedorp Elewijt werd een monument voor hem opgericht. Zijn naam graag ?

Vraag 8 – Stijlvol of niet ?
VRAAG A
Omstreeks 1918 begon deze Utrechtenaar, onder invloed van Berlage en Frank Lloyd Wright, met het
maken van meubels. Hoewel hij ze zelf nadrukkelijk als experimenten zag, wees zijn vriend Robert van 't
Hoff hem op Theo van Doesburg, redacteur van het pas opgerichte tijdschrift voor moderne kunst ‘De
Stijl’. Uiteindelijk heeft hij een aantal wereldbekende meubelen gemaakt: zo is er de ‘Rood-blauwe
Stoel‘ uit 1918, en de ‘Zigzagstoel’ uit 1932.
Hoe heet dit lid van ‘De Stijl’ en pionier van het ‘Nieuwe Bouwen’ ?
VRAAG B
We zoeken een in 1903 in Letland geboren Amerikaans schilder, die zelfmoord pleegde in 1970. Hij was
een belangrijk vertegenwoordiger van het abstract expressionisme, meerbepaald de colorfield-stroming.
Zijn artistieke werk van de jaren ‘30 was geïnspireerd door het werk van Milton Avery en Henri Matisse,
met vereenvoudigde composities en kleurvlakken. Samen met Adolph Gottlieb en Barnett Newman
richttte hij in 1935 de ‘The Ten’ op, een kunstenaarsgroep die meer naar het expressionisme neigde. Hij
brak met het surrealisme en wendde hij zich tot de totale abstractie. Zijn doeken bevatten, op een egaal
gekleurde ondergrond, 2 of 3 rechthoeken in verschillende kleuren, variërend in breedte of hoogte.
Naam van deze joodse schilder, naar wie een ‘chapel’ in de ‘Menil Collection’ in Houston en een
kamer in de ‘Tate Modern’ in Londen is genoemd ?
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Vraag 9 – Festivaltijd
VRAAG A
Dit festival dat jaarlijks plaatsvindt in de Black Rock Desert in Nevada begint op de maandag voor de
Amerikaanse ‘Dag van de Arbeid’, en eindigt op de ‘Dag van de Arbeid’ zelf. Het wordt door deelnemers
omschreven als een experimentele samenleving, radicale zelfuiting en radicale zelfvoorziening. Zonder
zich te focussen op een bepaald onderwerp of gebeurtenis, zoals muziek of kunst, bouwt men tijdelijk
een gemeenschap op waar iedereen die zich de toegangsprijs kan veroorloven welkom is, ongeacht ras
of afkomst, en waar iedereen zichzelf kan uiten in waar hij of zij het beste in is.
Aflsuiten doen ze met de verbranding van een ‘Wicker Man’. Vanwaar ook de toepasselijke naam van
het festival.
VRAAG B
De eerste editie van dit jaarlijks festival vond plaats in 1993. Jongeren kwamen onder het motto 'een
week samen zijn' bijeen om naar grote plaatselijke artiesten te luisteren. Met behulp van grote
sponsors groeide het festival met zijn 370.000 bezoekers uit tot grootste muziekfestival van Europa.
Het staat bekend om zijn vele podia: naast het hoofdpodium zijn er podia voor jazz, blues,
wereldmuziek, theatervoorstellingen, enz. Men kan er zelfs een filmpje meepikken.
Welk festival dat dit jaar van 6 tot 13 augustus op het vertrouwde Óbuda-eiland in het centrum van
Boedapest zal plaatsvinden, zoeken we ?

