Vragenronde 6 - CITY HOPPING
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Op 9 december 2012 werd de Beneluxtrein opgeheven en vervangen door de Fyra-trein. Al vanaf de
eerste dag waren er veel problemen en kritiek. Gezien de voorgeschiedenis was dit echter niet
onverwacht. De Italiaanse treinenbouwer was niet aan zijn proefstuk toe. Eind jaren ’90 waren er
gelijkaardige problemen in Noorwegen en sinds 2004 ook in Denemarken en Zweden.
Voorspelbare vraag, maar wat is de naam van deze ‘low quality’ treinenbouwer ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
We zoeken een dichtbevolkt stadje op de westoever van de Hudson, niet ver van Manhattan. De
huidige burgemeester is David Roberts en hoewel de naam van de stad ook in Vlaanderen voorkomt, is
het onduidelijk of de naam daarvan is afgeleid. Een andere mogelijkheid is de oorspronkelijke naam
voor het gebied, dat ‘Land van de Tabakspijp’ zou betekenen in de taal van de Lenape-indianen. Frank
Sinatra, Pia Zadora en Michael Chang werden hier geboren.
Welk stadje in Hudson County, in de staat New Jersey, met +/- 40.000 inwoners zoeken we ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Oorspronkelijk bestond deze in 27 v.Chr. door keizer Augustus ingestelde wacht uit 9 van elkaar
verspreide cohorten van ieder 500 tot 1.000 man. Keizer Tiberius zorgde ervoor dat de gehele garde
vlak bij Rome legerde, waardoor de politieke invloed groter werd. Niet alleen kon de keizer de garde nu
als privéleger gebruiken, het zou ook een groot gevaar betekenen zodra hij de controle erover verloor.
Het was gebruikelijk dat ze van de keizer geld ontvingen bij zijn troonsbestijging en op speciale
gelegenheden. Bij de dood van Commodus waren ze zo corrupt geworden dat zij de troon aan de
hoogste bieder verkochten. Septimius Severus zorgde ervoor dat ze afgezet werden, Diocletianus
verminderde hun macht en Constantijn de Grote maakte definitief een einde aan hun bestaan.
Hoe heet deze speciale militaire elite-eenheid, die als keizerlijke lijfwacht diende ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Dit tweezaadlobbige plantengeslacht kent ongeveer 400 soorten, die voornamelijk in de gematigde
bergstreken van het noordelijk halfrond en de Andes voorkomen. In Europa, voornamelijk in de Alpen,
komen 35, vooral beschermde, soorten voor. De wortels van sommige soorten worden gebruikt voor
likeurbereiding, voor het bittermiddel ‘amarum’, als geneesmiddel en als eetlustopwekkend middel.
Voor schnaps worden de grotere soorten gebruikt, en dan vooral de geel-bloeiende.
Verder onderscheiden we o.a. nog de grootbloemige-, klokjes-, kruisblad-, purper- en voorjaars-versie.
Het Oostenrijkse muntstuk van 1 cent draagt een beeltenis van deze plant. Welke ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
We zoeken een in de 18de eeuw beschreven natuurkundige wet uit de aero- en hydrodynamica, die het
stromingsgedrag van vloeistoffen en gassen beschrijft, en de drukveranderingen aan hoogte- en
snelheidsveranderingen relateert. Zo gaat een toename in de snelheid van een vloeistof of gas gepaard
met een verlaging van de druk in die vloeistof of dat gas.
Qua formule is het in feite een vereenvoudigde vorm van de ‘Wet van Behoud van Energie’.
Graag naam van deze wet, die vernoemd is naar haar Zwitserse ontdekker ?

Vraag 6 – TV & Film
Velen onder ons zaten van 1994 tot 2000, goed voor in totaal 141 afleveringen, door deze Amerikaanse
ziekenhuisserie van CBS aan het beeld gekluisterd. Centraal stond een fictief privéziekenhuis, waar in de
eerste 2 seizoenen alles draaide om Dr. Jeffrey Geiger, een chirurg die emotioneel getroffen was door de
psychiatrische toestand van zijn vrouw. We herkennen o.a. Mandy Patinkin, Mark Harmon, Adam Arkin
en Hector Elizondo in de voornaamste rollen.
Naam van deze serie, bedacht door David E. Kelley, tevens het brein achter de series ‘The Practice’ &
‘Ally McBeal’ ?

Vraag 7 – Sport
Deze Antwerpenaar was profwielrenner van 1925 tot 1938, en wist 28 overwinningen op zijn naam te
schrijven. Hij won o.a. Luik-Bastenaken-Luik in 1925, Parijs-Roubaix in 1927, werd wereldkampioen op
de weg in 1928 én 1929 en hij eindigde 2de in de Ronde van Vlaanderen van 1929. Hij werd tevens 2
maal Belgisch kampioen veldrijden, meerbepaald in 1929 en 1930.
Hij overleed in 1969. Zijn naam graag ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
John Griffith Chaney was een Amerikaans schrijver van romans en korte verhalen. Hij leidde een
avontuurlijk jeugdleven en vertoefde veel op zee, een periode welke hij later verwerkte in ‘The Cruise of
the Dazzler’. Hij genoot bijgevolg een beperkte scholing en was vooral autodidact. Hij besteedde veel
aandacht aan sociaal-economische vraagstukken wat resulteerde in werken als ‘The People of the
Abyss’, ‘The War of the Classes’ en ‘The Human Drift’.
Ook zijn bundel ‘The Son of the Wolf’, en de kort daarna gepubliceerde dierenromans ‘The Call of the
Wild’ en ‘White Fang’, kenden een groot succes.
Hij stond niet alleen bekend om zijn werk, maar ook om zijn onstuimige leven en extreem
alcoholgebruik. Allemaal uitvoerig beschreven in de semi-autobiografische roman ‘Martin Eden’.
Onder welk pseudoniem kennen we deze, in 1916 overleden, John Griffith Chaney beter ?

