Vragenronde 2 - KNIBBEL, KNABBEL, KNUISJE
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Op dit nieuw ecologisch festival in het prachtige vakantiecentrum Massembre in Heer-sur-Meuse is het
de rustieke omgeving die het tempo bepaalt. Diep in de Ardense bossen combineert dit festival in het
eerste weekend van september, na 2011 en 2012, ook dit jaar muziek, film en kunst. Wie het avontuur
niet schuwt, kan overigens logeren in een bungalow en concerten volgen in een Grieks amfitheater.
Naam van dit kleinschalige 3-daagse festival op zo’n 20-tal km ten zuiden van Dinant ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
We zoeken een fusiegemeente in de provincie Vlaams-Brabant, behorende tot de Brabantse Kouters,
met Sint-Servaas als patroonheilige. Buiten de gelijknamige deelgemeente omvat ze ook Beigem,
Humbeek en Strombeek-Bever. Qua gehuchten en woonwijken denken we aan Bever, Verbrande Brug,
Borgt en Molenveld.
Enkele bezienswaardigheden zijn o.a. het Prinsenbos met het Prinsenkasteel, de Dreefkapel, de
Maalbeekvallei en de Volkssterrenwacht Mira.
Over welke ‘Parel van Brabant’ hebben we het hier ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Vanaf de 12de eeuw ontstonden rond de Noord- en Oostzee samenwerkingsverbanden van Duitse
kooplieden en steden, parallel aan het systeem van de Italiaanse handelsnederzettingen, maar veel
bescheidener van omvang. Hiermee trachtte men de handel te beschermen en uit te breiden, met als
hoofddoelen een Scandinavische handelsmonopolie en Europese handelsprivileges.
Later breidde dit uit naar steden in het huidige België, Nederland, Polen, Noorwegen, Zweden en de
Baltische staten, met uitlopers naar Engeland in het westen en Finland en Rusland in het oosten.
Hoe werd dit middeleeuws samenwerkingsverband van kooplieden en steden genoemd ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Scophthalmus rhombus’ is een straalvinnige vis uit de familie van tarbotachtigen en de orde van
platvissen. Hij komt voor in de gematigde wateren in het noordoosten en het oosten van de Atlantische
Oceaan en in de Middellandse Zee, op een diepte van 5 tot 50 meter.
Hij wordt maximaal 75 cm lang en 8 kg zwaar, is hoekiger en langgerekter dan de tarbot en heeft een
aalgladde huid, één rugvin en één aarsvin.
Het dieet bestaat hoofdzakelijk uit zandspiering, die door zijn uitstekende camouflagetechniek vanuit
een hinderlaag verschalkt wordt.
Naam van deze vis ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Door dit slim horloge, dat met behulp van een Bluetooth-verbinding aangesloten kan worden op je
iPhone of Android-Phone, kun je gemiste gesprekken, fiets- of hardloopstatistieken bekijken en uw
muziek besturen zonder dat je de smartphone uit je zak hoeft te halen. Via een ‘e-paper’-scherm,
gemaakt met dezelfde technologie als de e-book-lezers, zal fel zonlicht het scherm niet verduisteren.
Merknaam van deze ‘smartwatch’ met Bluetooth-ontvanger, 4 besturingsknoppen, een trilmotor en
een bewegingssensor ?

Vraag 6 – TV & Film
In 2004 was deze 25-jarige Amerikaanse actrice voor het eerst te zien in een realityserie, waarin gezocht
werd naar acteurs voor een remake van ‘The Partridge Family’. Hoewel dit geen vervolg kreeg, kreeg ze
wel een gastrol in ‘Malcolm In The Middle’. In 2007 maakte ze haar filmdebuut in ‘Superbad’ en was ze
achtereenvolgens te zien in ‘The House Bunny’, ‘Zombieland’, ‘Crazy Stupid Love’, ‘Friends With
Benefits’, ‘The Amazing Spider-Man’ & ‘Gangster Squad’.
Haar naam graag ?

Vraag 7 – Sport
We zoeken twee voetballende broers. De oudste speelde linksbuiten of linkshalf en kwam onder meer
uit voor Ajax, Feyenoord, Saint-Étienne & FC Utrecht. Hij speelde 30 interlands voor Oranje, waarin hij 3
keer scoorde. Bij Feyenoord won hij 4 nationale bekers, de 1ste editie van de ‘Johan Cruijff Schaal’ en
één landskampioenschap. Hij haalde met Feyenoord tevens de halve finale van de Europacup II
1991/92. In 1999 stopte hij met voetballen. Momenteel is hij assistent-trainer bij Ajax.
De jongste speelde links op het middenveld voor achtereenvolgens Ajax, het FC Barcelona van Johan
Cruijff, Bordeaux, Blackburn Rovers, Ajax, Alavés en het Japanse Oita Trinita. In totaal speelde hij 31
keer voor Oranje en scoorde hij 1 maal. Tegenwoordig is hij individueel techniektrainer bij Ajax.
Welke broers zoeken we ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
‘A Time To Kill’, ‘The Firm’, ‘The Pelican Brief’, ‘The Client’ en ‘The Runaway Jury’ zijn alle 5 boeken van
John Grisham, die verfilmd zijn geweest. Hij schreef echter ook een verhaal dat het nooit als boek heeft
gehaald, maar wel als film. In de voornaamste rollen herkennen Kenneth Branagh, Robert Downey Jr,
Tom Berenger, Daryl Hannah, Famke Janssen en Robert Duvall.
Gescheiden advocaat Rick leert op een bedrijfsfeestje dienster Mallory kennen. Haar vader Dixon is een
geestesgestoorde aggressieveling en Rick zorgt ervoor dat hij in een instelling wordt geplaatst. Zodra hij
vrijkomt zal Rick alles in het werk moeten stellen om zichzelf en zijn kinderen te beschermen.
Naam van dit John Grisham-verhaal, in 1998 verfilmd door Robert Altman ?

