Vragenronde 1 - VAN LEERLING TOT MEESTER
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
We zoeken een Duits bedrijf met hoofdzetel in Hamburg, gespecialiseerd in luxe-schrijfinstrumenten, horloges en andere luxe-accessoires, zoals lederwaren, brillen, juwelen & parfums.
Het bedrijf bracht in de jaren ’20 de ‘Meisterstück’- vulpen op de markt, die gedurende tientallen jaren
in diverse versies werd geproduceerd. Ondertussen werd het bedrijf, na een reeks van overnames,
definitief ondergebracht onder het luxeconglomeraat ‘Richemont’, waartoe ook Cartier behoort.
Welk luxemerk, met als logo een wit 6-hoekig sterretje en een gravure van het getal ‘4810', is dit ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Deze extreem geïsoleerde stad is de hoofdstad van de Canadese provincie Northwest Territories. Ze ligt
aan de gelijknamige rivier, aan de noordoever van Great Slave Lake. De stad is een heus
diamantcentrum en kenmerkend zijn de vele goudmijnen in de buurt.
Qua cultuur zal je het moeten doen met events als het ‘Snowking Winter Festival’ en het muziekfestival
‘Folk on the Rocks’.
Naam van deze stad, die haar naam te danken heeft aan een indianenstam die er ooit geleefd heeft ?

Vraag 3 – Geschiedenis
De 2de ronde van de presidentsverkiezingen in Oekraïne zorgde in 2004 tot een opeenvolging van
algemene protesten, stakingen en bezettingen. De belangrijkste kandidaat van de oppositie, Viktor
Joesjtsjenko, moest met een klein verschil het onderspit delven tegen zittend premier Viktor
Janoekovytsj. Vanaf het begin stonden de verkiezingen echter in een kwaad daglicht. De staatsmedia
hadden de gehele campagne uitsluitend aandacht besteed aan de campagne van Janoekovytsj, en ook
intimidatie, omkoping en grootschalige fraude hadden de uitslag beïnvloed.
Onder welke benaming kennen we deze revolutie ? (Ook wel eens ‘Kastanjerevolutie’ genoemd)

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Nigella damascena’ is een éénjarige sierplant uit de ranonkelfamilie, die tot 45 cm hoog kan worden.
De wilde plant komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied en de Canarische Eilanden, waar hij
vooral op akkerlanden en braakliggende terreinen voorkomt.
De bloeitijd is van juni tot augustus en wordt gekenmerkt door kleine, helderblauwe bloemen, die
omgeven zijn door een krans van veerdelige schutbladeren. De kelkbladeren zijn blauw gekleurd, terwijl
de kroonbladeren gereduceerd zijn en aan de voet van de meeldraden zitten. Verder heeft de bloem
honingklieren en is de vrucht een 3 cm lange doosvrucht met zwarte gerimpelde zaden.
De bekendste variëteit van de plant draagt de naam 'Miss Jekyll’. Naam van deze plant graag ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
We zijn op zoek naar de techniek of ‘open standaard’ die zorgt voor draadloze verbindingen tussen
apparaten op korte afstand. Dankzij de techniek kunnen bijvoorbeeld adresgegevens tussen mobiele
telefoons worden uitgewisseld, kan snel vanaf een ‘handheld’ computer worden geprint, of kan een
mobiele telefoon worden uitgerust met een draadloze headset.
De techniek werd ontwikkeld door het Zweedse Ericsson en draagt de naam … ?

Vraag 6 – TV & Film
Een stewardess probeert haar schamele inkomen aan te vullen door zwart geld het land in te smokkelen
voor wapenhandelaar Robbie Ordell. Wanneer ze op het vliegveld door de FBI wordt aangehouden
hangt haar een forse gevangenisstraf boven het hoofd, tenzij ze bereid is de politie te helpen om Ordell
achter de tralies te krijgen. Samen met de sympathieke Max Cherry speelt ze de politie en Ordell tegen
elkaar uit, om vervolgens zelf met een half miljoen dollar aan de haal te kunnen gaan. Ordell’s
medeplichtigen, Louis Gara en Melanie Ralston, hebben andere plannen en zorgen voor de nodige
complicaties.
Tarantino baseerde zich op het boek ‘Rum Punch’ van Elmore Leonard. Titel van deze film uit 1997 ?

Vraag 7 – Sport
Naast de ‘Bulls’ in de NBA, de ‘White Sox’ en de ‘Cubs’ in de Major League Baseball, de ‘Bears’ in de NFL
en de ‘Fire’ in de Major League Soccer heeft Chicago ook een ploeg die zich manifesteert in de National
Hockey League.
Ze wonnen in 1934, 1938, 1961 en 2010 de Stanley Cup. Onder welke naam staan zij bekend ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Deze Amerikaan schrijft veelal over de Joodse identiteit en de politieke cultuur in de VS, en werd met
name beroemd door de seksueel expliciete roman ‘Portnoy’s Complaint’ (1969).
Zijn meest geroemde boeken, samen de ‘American Trilogy’ genoemd, zijn ‘American Pastoral’ (1997),
waarvoor hij de prestigieuze Pullitzer-prijs ontving, ‘I Married A Communist’ (1998) en ‘The Human
Stain’ (2000). Alle drie verteld door zijn literair alter ego ‘Nathan Zuckerman’.
In 2004 verscheen ‘The Plot Against America’, een boek met een ‘what-if’ geschiedenis waarin
vliegpionier en nazi-sympathisant Charles Lindbergh verkozen werd tot Amerikaans president.
Sindsdien schrijft hij kleinere romans, die vaak handelen over fysieke en mentale aftakeling. Meest
geroemd is ‘Everyman’ (2006), over verlies en sterfelijkheid.
Hij won diverse prijzen en geldt al jaren als voorname kanshebber voor de ‘Nobelprijs voor de
Literatuur’. Zijn naam graag ?

