Vragenronde 3 - THE DOPE SHOW
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
We zoeken een Japanse elektronica-gigant, gespecialiseerd in fax- en kopieerapparaten, printers,
digitale camera's, cd-r's en dvd's. Het bedrijf produceerde oorspronkelijk alleen lichtgevoelig papier,
maar sinds 2005 is het marktleider in kopieermachines en printers voor het kantorensegment.
Bovendien heeft het bedrijf veel van zijn technieken gepatenteerd, waardoor ook andere merken
onderdelen van het merk gebruiken. Sinds kort biedt het bedrijf ook netwerkuitrustingen aan.
Welk zeer bekend bedrijf is dit ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Deze archipel bestaat uit een gelijknamig hoofdeiland en diverse kleinere eilanden, waaronder Vieques,
Culebra en Mona. Oorspronkelijk werd de archipel bewoond door de Taino's. Na de ontdekking door
Columbus in 1493 vormde het de uitvalsbasis van de Spanjaarden tijdens hun kolonisering van Amerika.
Tijdens de Spaans-Amerikaanse oorlog, meerbepaald in 1898, werd de eilandengroep bezet door de VS.
De grootste stad is San Juan en ligt aan de noordkust van het hoofdeiland.
Naam van deze archipel in de Grote Antillen, gelegen in het oostelijk deel van de Caribische Zee, ten
oosten van de Dominicaanse Republiek en ten westen van de Maagdeneilanden ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Tijdens de presidentsverkiezingen van 1960 was deze Texaan de ‘running mate’ van John F. Kennedy en
samen versloegen ze Richard Nixon. Na de moord op Kennedy nam hij diens taak met succes over. Hij
zorgde met ‘Great Society’ voor een vernieuwd sociaal beleid en hij introduceerde ‘Medicare’, een
ziekteverzekering voor bejaarden. Via de ‘Voting Rights Bill’ zorgde hij er tevens voor dat het aantal
zwarte kiezers en verkozenen exponentieel toenam. Dit alles leidde tot zijn herverkiezing in 1964. Vijf
jaar later verliet hij het Witte Huis.
Wie was deze 36ste president van de Verenigde Staten ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
‘Satureja’ is een geslacht uit de lipbloemenfamilie en bloeit van juli tot oktober. De plant groeit ruig en
ongelijkmatig, en heeft zwakke, houtige, zich vertakkende stengels. De plant heeft talrijke, groene,
glanzende spitse blaadjes, die aan de gave randen met fijne haartjes zijn bezet. Als er niet wordt
geoogst, verkleurt het blad in de nazomer tot dieppaars. De éénjarige soort is een moestuinplant en
wordt niet hoger dan 35 cm. De meerjarige soort groeit tot 5 jaar en bereikt een hoogte van 50 cm.
Kenmerkend is een sterk ontwikkelde hoofdwortel en kleine weggedoken bloempjes, die van paars- of
lichtrood tot witachtig met donkerrode stippen kunnen variëren.
Naar welk bitter, en naargelang welke soort, soms ook iets zoeter smakend kruid zijn we op zoek ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
In 1997 kwam het boek ‘Human Resource Champions’ uit, wellicht het bekendste en meest gebruikte
‘HR business partner’ model ter wereld. Dit model kent 4 typologieën, en dus ook 4 mogelijke situaties,
waarin de organisatie zich kan bevinden. Deze zijn de ‘administratieve partner’, de ‘employee
champion’, de ‘change agent’ of de ‘strategische partner’. Elk van deze typologieën vergt een andere rol
en houding van de HR business partner met elk hun eigen invulling, verwachtingen en competenties.
We zoeken de naam van dit HR-model, genoemd naar de Amerikaanse professor en management
coach, die zorgde voor de ontwikkeling ervan ?

Vraag 6 – TV & Film
Na een zelfmoordpoging en de dood van zijn vader laat hij zich opnemen in een psychiatrische instelling.
Hij ontdekt dat hij in staat is om zijn eigen problemen te vergeten door anderen te helpen, en wil
bijgevolg ook arts worden. Hij schrijft zich in bij de Virginia Medical University en vraagt de school de
aanpak van de medische zorg te veranderen. Hij is er immers van overtuigd dat mensen, die met hun
naam worden aangesproken ipv. met een nummer én die lachen en plezier maken, sneller genezen. Hij
stuit op fel verzet en hoe meer mensen hij helpt, hoe moeilijker zijn eigen leven wordt.
Welke biografische film uit 1998 van Tom Shadyac zoeken we ? In de hoofdrollen herkennen we Robin
Williams, Daniel London en Monica Potter.

Vraag 7 – Sport
Deze traptechniek, waarbij men met het trappende been achter het steunbeen een voorzet of schot op
doel trapt, werd voor het eerst in 1948 uitgevoerd door Ricardo Infante in een wedstrijd tussen
Estudiantes de la Plata and Rosario Central. Laat het duidelijk zijn dat dit staaltje van techniek
weggelegd is voor de meer technisch onderlegde voetballers onder ons.
Onder welke Spaanse benaming kennen we deze traptechniek ?
dansbeweging uit de tango !

Het is tevens een gekende

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Bij sommige woorden gebruikte men de naam van een persoon, echt of fictief, om een object of
activiteit aan te duiden. Een voorbeeld hiervan is het woord ‘zeppelin’, vernoemd naar graaf ‘Ferdinand
von Zeppelin’.
In het huidige taalgebruik wordt het vaak in de omgekeerde richting gebruikt, namelijk om het object of
de activiteit aan te duiden. In deze betekenis wordt ‘zeppelin’ dus gebruikt als aanduiding van een
luchtschip, en wordt er niet meer verwezen naar die bewuste graaf.
Hoe noemen we nu zo’n woord ?

