Vragenronde 8 - ZEG EENS ‘IA’
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Dit cinemacomplex in Oostende opende zijn deuren midden jaren ’20, brandde in 1984 volledig af en
moest eind vorig jaar noodgedwongen zijn deuren sluiten. Onder meer de hoge kost om films digitaal te
projecteren en het feit dat nieuwe films thuis heel snel digitaal opvraagbaar zijn, maakte het complex
niet rendabel genoeg.
Welk cinemacomplex met 5 zalen, van de familie Vanhakendover, ging eind vorig jaar dicht ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
In het zuidwesten van de Atlantische Oceaan, en deels ook in de Zuidelijke Oceaan, tussen Zuid-Amerika
en Antarctica, ligt een zee vernoemd naar het onderzoeksschip, dat in die contreien gebruikt werd door
de Antarctic Expedition van 1902-1904 onder leiding van William S. Bruce.
In het noorden, oosten en zuiden wordt de zee van de Atlantische Oceaan gescheiden door een boog
van eilanden, waaronder Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden, die het gebergte van het
Antarctisch Schiereiland met dat van Vuurland en de Andes verbindt. In het westen vormt de ‘Straat van
Drake’ de scheiding met de Grote Oceaan en de rest van de Zuidelijke Oceaan.
We zoeken de naam van deze koude, stormachtige zee ?

Vraag 3 – Geschiedenis
In de boeken I en II Koningen uit het Oude Testament worden de lotgevallen beschreven van de 1ste en
grootste profeet, die leefde in de 8ste eeuw voor Christus. Nadat hij koning Achab waarschuwde voor
een grote droogte, vestigde hij zich bij een beek en werd te eten gegeven door de raven van God. Bij de
berg Horeb in de Sinaïwoestijn had hij een diepgaand zielsgesprek met God, waarbij hij opdracht kreeg
zijn opvolger Elisa te zalven. Die laatste was getuige van de dood van de profeet, en zag hoe hij ten
hemel werd opgenomen door vurige, in een wervelwind gehulde, paarden.
Naam van deze profeet ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Dit plantengeslacht uit de composietenfamilie omvat een tiental soorten die in Mexico in het wild
voorkomen. De oorspronkelijke planten zijn kale, opgaande, overblijvende planten met langwerpige,
knolachtige wortels. De bladeren zijn zeer verschillend van soort tot soort.
De gekweekte versies zijn vrijwel zonder uitzondering kruisingen en we onderscheiden daarin de
enkelvoudige, anemoonbloemige, halskraag-, waterlelie-, pompon- en cactusvarianten. Ook kleinere
groepen zoals de orchideebloemige, pioenbloemige en stervariant komen wel eens voor.
Welk geslacht is dit ? De naam is ontleend aan een Zweeds botanicus en leerling van Linnaeus.
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Dit type compressor zorgt ervoor dat het gas in de lengterichting van de as gecomprimeerd wordt. De
stroomrichting van het gas wordt niet van richting veranderd, waardoor er een hogere efficiëntie wordt
bereikt. Er is bijgevolg continu stroom en een grote massastroom-capaciteit. Een vereiste om die grote
drukverhogingen te behalen, zijn meerdere rijen schoepwielen, waardoor ze complex en duur worden in
vergelijking met andere typen compressoren, zoals bvb. de centrifugaalcompressoren.
Ze worden veel gebruikt in gasturbines, zoals vliegtuigmotoren, snelle schepen en kleinschalige
krachtcentrales.
We hebben het hier over een ….. compressor ? Het ontbrekende woord dat we zoeken is in een meer
algemene betekenis eigenlijk het tegenovergestelde van ‘radiaal’.

Vraag 6 – TV & Film
Deze historische TV-serie van Showtime, gecreëerd door Neil Jordan, is gebaseerd op één van de eerste
Italiaanse maffiafamilies. In het begin van de reeks sterft Paus Innocentius VIII, waardoor Rodrigo,
vertolkt door Jeremy Irons, kans maakt om paus te worden. Door omkoping en de hulp van zijn zoon
Cesare wordt hij uiteindelijk gekozen tot Paus Alexander VI, maar tegen de wil van kardinalen Della
Rovere en Orsini. Met behulp van zijn familie probeert Rodrigo zijn vijanden uit te schakelen.
Naam van deze Amerikaanse serie, waarvan de 1ste aflevering begin dit jaar op Één werd uigezonden ?

Vraag 7 – Sport
Formule 1-team ‘Scuderia Toro Rosso’ herbergt twee jonge snaken van 23 jaar. Één van hen is de
Fransman Jean-Éric Vergne, wij zijn op zoek naar de andere. In 2009 werd deze Australiër kampioen in
het Britse Formule 3-kampioenschap en in 2011 was hij nog actief in de ‘World Series by Renault’ bij het
team van Tech F1 Racing.
Sinds 2012 is hij vaste piloot voor Scuderia Toro Rosso met als beste resultaten vier 9de plaatsen in de
GP’s van Australië, België, Singapore en Korea.
Zijn naam graag ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Ze is de dochter van Polonius en de zus van Laërtes. Wanneer Hamlet haar vader doodsteekt, begint
haar gekte vorm te krijgen. Ze kan het verdriet niet aan en drijft de bewoners van Elsinore tot wanhoop
met onbegrijpelijke liedjes. Later verdrinkt ze onder mysterieuze omstandigheden in een ondiepe beek.
Graag de naam van dit personage uit Shakespeare’s toneelstuk ‘The Tragedy of Hamlet, Prince of
Denmark’ ?

