Alfabet-raketronde
A

Wat is de hoofdstad van Jordanië ?

B

Welke Spaanse wielrenner had als bijnaam “De Adelaar van Toledo” ?

C

Wat is de naam van de lekkere, maar dure, gele trechtervormige paddestoel die ook “hanekam” of
“dooierzwam” genoemd wordt ?

D

Van welk modehuis is het bekende parfum “J’Adore” ?

E

Wat is de naam van de Gallische stam waarvan Ambiorix de hoofdman was ?

F

Hoe heet de wetenschapper naar wie de elektrisch geleidende kooi genoemd is waar
elektromagnetische straling niet kan binnendringen ?

G

Hoe heet de jaarlijkse autorally waarbij in 6 dagen ongeveer 3000 mijl (5000 km) wordt afgelegd ?
Vorig jaar startte de rally in San Francisco en eindigde ze in Peking.

H

Welke dynastie had van begin 15de tot begin 20ste eeuw de macht in achtereenvolgens de mark
Brandenburg, het koninkrijk Pruisen en het keizerrijk Duitsland ?

I

In welke film van Neil Jordan uit 1996 speelden de mannelijke sexsymbolen Tom Cruise, Brad Pitt
en Antonio Banderas mee ? Ook een zeer jonge Kirsten Dunst was hierin te zien.

J

Wie won op de Olympische Spelen 2008 de gouden medaille op de 800 meter bij de vrouwen ?

K

In welke stad vond de grootste tankslag in de geschiedenis plaats ? De slag bij deze stad was
meteen een beslissende slag aan het oostfront in de Tweede Wereldoorlog.

L

De veteranenziekte is een longaandoening. Hoe heet de bacterie die deze ziekte veroorzaakt ?

M

Het is de zeestraat die Sicilië scheidt van Calabrië en die de verbinding vormt tussen de Tyrreense
Zee in het noorden en de Ionische Zee in het zuiden ?

N

Het is de grootste vogel van heel Zuid-Amerika. Ze zijn polygaam, schuw en kunnen niet vliegen.
Vroeger bevolkte ze in grote kudden de pampa’s van Brazilie en Argentinie, vaak in gezelschap van
kudden herten. Graag de naam van dit type struisvogel ?

O

Wat is het op één na grootste vliegveld ter wereld en ligt ongeveer 27 kilometer ten noordwesten
van Chicago ?

P

Wat is de bekendste naam van de schildersstijl die ook divisionisme of neo-impressionisme wordt
genoemd ? Bekende vertegenwoordigers zijn Georges Seurat en Paul Signac.

R

Welke wielrenner is recordhouder in Vuelta-overwinningen ? Hij won de Ronde van Spanje drie
keer: in 1992, ’93 en ’94.

S

Wie werd Miss World 2008 ?

T

In welke stad hield de Katholieke Kerk vanaf 1545 haar eerste Concilie dat de Contrareformatie
inluidde ?

U

Hoe heet de organisatie van de Verenigde Naties die zich bekommert om opvoeding, wetenschap
en cultuur ?

V

Wie werd topscorer op het EK Voetbal 2008 in Zwitserland en Oostenrijk ?

W

Brits schrijver en bioloog die leefde van 1866 tot 1946. Hij was sciencefictionschrijver van boeken
zoals ‘The time machine’, ‘The invisible man’ en ‘ The war of the worlds’. Hoe heet deze schrijver
die ook graag maatschappelijk kritische werken schreef ?

X

Eén van de grootste steden in China, met als voornaamste bezienswaardigheid het
wereldberoemde Terracotta-leger.

Y

In welk gezelschapsspel scoort u goed wanneer u met de dobbelstenen “three of a kind”en “full
house” gooit ?

Z

Hoe heet de serie mp3-spelers en draagbare videospelers van Creative ?

