Vragenronde 5 - BIG IN JAPAN !
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Met een marktaandeel van meer dan 35% is dit bedrijf de grootste Belgische groothandelaar-verdeler
van geneesmiddelen. Als coöperatieve verzorgen ze de distributie voor en komen ze tegemoet aan de
vraag van alle zelfstandige apothekers. Dit vanuit hun verkooppunten in Brugge, Izegem, Sint-Niklaas,
Wijnegem, Olen, Hasselt, Diest, Kortenberg en Frameries.
Naam van dit bedrijf met hoofdzetel in Sint-Niklaas ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Deze rivier in Guatemala en Mexico is de belangrijkste rivier van het oude land van de Maya’s en de 6de
rivier van Latijns-Amerika. Ze is 560 km lang en ontspringt in het zuidelijke hoogland van Guatemala. Ze
stroomt vervolgens naar het noordwesten, waar ze enige tijd de westelijke grens van Guatemala met de
Mexicaanse provincie Chiapas vormt, om uiteindelijk uit te monden in de Golf van Mexico.
Welke rivier, met de Chixoy als belangrijkste zijrivier, is dit ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Hij was de jongste zoon van Hendrik II en Eleonora van Aquitanië, en heerste over Engeland van 1199 tot
1216. Al in 1184 betwistten zijn broer Richard en hijzelf elkaar de erfopvolging van Aquitanië, wat leidde
tot veel onderlinge onmin. In 1185 echter kreeg hij het bestuur over Ierland, waarna hij zich zo
onpopulair maakte, dat hij het land moest verlaten. Na de dood van zijn broer volgde hij hem op en
kreeg hij alsnog de heerschappij over Aquitanië.
Verder kennen we hem van zijn dispuut met Koning Arthur die door hem gewurgd werd, zijn
belastingheffingen waardoor hij in botsing kwam met de Kerk, zijn nederlaag in de ‘Slag bij Bouvines’ en
zijn gedwongen ondertekening van de ‘Magna Carta’. Hij stierf aan dysenterie en ligt begraven in de
kathedraal van Worcester. Zijn 9-jarige zoon Hendrik III volgde hem op.
Zijn naam graag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Bij de Romeinen streed dit hondenras in de arena’s tegen beren en ander groot wild, maar ook als
aanvallers tegen vijanden en beschermers van de edelen werden ze ingezet. Later werden ze ook voor
het vertier van de Londense bevolking als 'wedstrijdpaardjes' gebruikt, waarbij er door de straten van
Londen werd geracet. Het is van origine een jager 'op zicht' maar heeft zich ondertussen ontwikkeld tot
een echte familiehond. De schofthoogte van een volwassen reu is minimaal 80 cm en het gewicht
schommelt tussen 50 en 70 kg, wat hem één van de grootste hondenrassen ter wereld maakt. Door de
ruw harde en warrelige beharing wordt hij tot de ‘ruwharige windhonden’ gerekend.
Welk hondenras zoeken we ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Indien jullie de andere naam weten voor de ‘elasticteitsmodulus E’, weten jullie in principe al het
antwoord op de vraag. De persoon die we zoeken verklaarde de optische verschijnselen van de
diffractie en interferentie van licht, en hij kwam als egyptoloog met de eerste wetenschappelijke
ontcijfering van de hiërogliefen. Hij was in feite de eerste wetenschapper die de ‘Steen van Rosetta’
gedetailleerd onderzocht. Of de uiteindelijke ontcijferaar van de hiërogliefen, Jean-François
Champollion, zich gebaseerd heeft op zijn bevindingen is nog steeds een felle discussie.
Naam van deze Engelse natuurkundige, dokter en Egyptoloog, die leefde van 1773 tot 1829 ?

Vraag 6 – TV & Film
In 1997 speelde deze 37-jarige Amerikaanse acteur samen met zijn oudere broer in ‘Chasing Amy’ en
‘Good Will Hunting’. Twee jaar later speelden ze andermaal samen in ‘200 Cigarettes’. Andere films op
zijn palmares zijn ‘Amercan Pie 1 & 2’, ‘Ocean’s Eleven, Twelve & Thirteen’, ‘The Killer Inside Me’, ‘Tower
Heist’ en de door zijn broer geregisseerde film ‘Gone Baby Gone’. Voor zijn rol in ‘The Assassination Of
Jesse James By The Coward Robert Ford’ werd hij in 2008 genomineerd voor onder meer een ‘Academy
Award’ en een ‘Golden Globe’.
Zijn naam graag ?

Vraag 7 – Sport
Bij zijn internationale debuut, het ‘WK Zwemmen 2011’ in Shanghai, eindigde hij als vijfde op de 50 m
vlinderslag. In 2012 nam hij een eerste keer deel aan de ‘Olympische Zomerspelen’ en het was meteen
raak. Op de 50 m vrije slag zwom hij naar de gouden medaille, meteen de eerste Franse zwemmer ooit
die dat realiseerde. Voorts haalde hij in 2012 op het ‘WK Kortebaan’ zilver op de 50 m vrije slag en
brons op de 50 m schoolslag. Op het ‘EK Kortebaan’ ging hij met 5 gouden medailles aan de haal,
waaronder op de 50 m en de 4x50 m vrije slag, en de 4x50 m wisselslag.
Naam van deze 22-jarige zwemmer en broer van zijn nog bekendere zus ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Deze Brusselse kunstschilder en grafisch kunstenaar behoorde tot de ‘Jeune Peinture Belge’. Hij sloot
zich aan bij de Cobragroep, waar hij samen met Christian Dotremont de drijvende kracht vormde achter
de Belgische afdeling van Cobra.
Zijn werk helde stilaan over naar het expressionisme, waar het daarvoor vooral beïnvloed was geweest
door het surrealisme. Zijn werk bereikte een grotere vrijheid en er verschenen ook fabelwezens in zijn
werken. Nog later werd hij sterk beïnvloed door Oosterse kalligrafie en schakelde hij over van olieverfnaar acrylschildering. Eind jaren ’80 kwam er de introductie van riooldeksels in zijn werk.
Naam van deze kunstenaar die in 2007 werd gevierd voor zijn 60-jarige carrière ?

