Alfabet-raketronde

A

Wie werd onlangs gekroond tot Miss België 2010 ?

B

Het schip ‘Patria’ werd in 1884 in Noorwegen gebouwd en diende oorspronkelijk als walvisjager.
Adrien de Gerlache kocht het schip voor tijdens de ‘Belgische Antarctische Expeditie’ en gaf het een
andere naam. Wat is de meer bekende naam van dit schip ?

C

Onder welke naam is de charmante Giacomo, Chevalier de Seingalt, die leefde van 1725 tot 1798,
beter bekend ?

D

Het is een reeks computergames, origineel ontworpen door softwarebedrijf ‘Apogee’. Het is een
parodie op stoere helden, zoals Rambo, en in de reeks zijn o.a. verschenen: ‘Total Meltdown’, ‘Time
To Kill’, ‘Zero Hour’ & ‘Manhattan Project’. Graag de naam van deze reeks ?

E

Dit Belgisch abdijbier wordt sinds 1990 commercieel gebrouwen in de brouwerij Roman en kent
vier ondersoorten: Blond, Cuvée 974, Dubbel en Tripel. Graag de naam van dit fruitige abdijbier ?

F

Het is een dansvorm in ¾ maat, oorspronkelijk gezongen maar in de loop der tijd steeds vaker puur
instrumentaal uitgevoerd. De dans heeft een karakteristiek ritme en bestaat uit een ‘copla’ en een
‘estribillo’. Midden 18de eeuw dook deze dans op in Spanje, maar hij komt oorspronkelijk van de
Amerikaanse zwarte bevolking. Graag de naam van deze dans, die bij de Queen-fans in de zaal vast
bekend in de oren klinkt ?

G

Het is een stad in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, gelegen in het Ruhrgebied, en
onder meer bekend vanwege haar voetbalclub Schalke 04. Welke stad zoeken we ?

H

Bij steeds meer kinderen wordt de aandachts- of concentratiestoornis ADHD vastgesteld. Waarvoor
staat de letter ‘H’ in ADHD ?

I

Het is een formele ceremonie aan het begin van een ambtstermijn van bvb. staatshoofden,
regeringsleiders, pausen en hoogleraren. Bij het officieel aanvaarden van de functie wordt een
specifieke rede uitgesproken. Ook bij studentenverenigingen wordt deze benaming gebruikt bij het
toelaten van nieuwe leden.

J

Wat is de voornaam van de hoofdfiguur uit de stripreeks ‘De Rode Ridder’ ?

K

Deze heuvel, gelegen in West-Vlaanderen en 156 m hoog, is een bekende passage in o.a. GentWevelgem. Op de top van deze heuvel staat het ‘Monument aux Soldats Français’, in de volksmond
‘Den Engel’. Over welke heuvel hebben we het hier ?

L

Het is een in water oplosbaar blauw-violet poedermengsel, bestaande uit 10 tot 15 verschillende
organische kleurstofffen. Het wordt o.a. als pH-indicator gebruikt en de benaming is afgeleid uit
het Oudnoors. Welk poeder zoeken we ?

M

Deze Turkse rivier stroomt door zuidwestelijk Anatolië en mondt uit in de Egeïsche Zee. Graag de
naam van deze zeer ‘bochtige’ rivier ?

N

We zoeken een Belgische volksstam, onder leiding van Boduognatus, die ten tijde van de verovering
door Caesar in Noord-Frankrijk en Zuid-België woonde, tussen Schelde en Samber. De stam
controleerde een belangrijke sector van de handelsweg Keulen-Amiens.

O

In mei vorig jaar vertrok Frank De Winne voor zes maanden naar het internationale ruimtestation
ISS. Maar wat was nu weer de naam van deze ruimtemissie ? Kleine tip: het laatste deel van het
antwoord zit al in de vraag verwerkt !

P

Wat is de hoofdstad van Papoea-Nieuw-Guinea ?

Q

We zoeken een 19de eeuws Gents astronoom, wiskundige, statisticus en socioloog die als
grondlegger van de moderne statistiek kan beschouwd worden. Hij introduceerde de ‘Body Mass
Index’ en in 2005 eindigde hij in de Vlaamse versie van ‘De Grootste Belg’ nog op plaats 86. Graag
zijn naam ?

R

Het is een Frans impressionistisch kunstschilder, gekend van de schilderijen ‘La Proménade’, ‘Girl
With A Hoop’ en ‘Two Girls At The Piano’. Graag zijn naam ?

S

Het betreft een Amerikaans wodkamerk, afkomstig uit Rusland. De oprichter begon zijn
destilleerderij in 1864, tijdens het tsaristisch regime, te Moskou. Over welke bekende merknaam
gaat het hier ?

T

Dit geschrift, wat letterlijk ‘mondelinge leer’ betekent, is na de Tenach het belangrijkste boek
binnen het jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en schriftgeleerden op
de Tenach, veelal in de vorm van discussies. Over welk geschrift hebben we het hier ?

U

Het is sinds de Oorlog van 1812 de personificatie voor de Verenigde Staten van Amerika en zou
gebaseerd zijn op de vleesdistributeur Wilson, die vaten vlees leverde voor het leger. De intitialen
van de naam die we zoeken stonden namelijk op deze vaten gestempeld.

V

Waarvoor heeft iemand angst als hij of zij lijdt aan ‘friggatriskaidekafobie’ ?

Het verhaal gaat over een groep helden die politiek gedwongen wordt hun eigen-baas-zijn op te
geven. Eén van hen wordt dood aangetroffen en Rorschach, één van de helden, start een
W
diepgaand onderzoek. Andere hoofdpersonages zijn o.a. Doctor Manhattan, The Comedian en
Captain Metropolis. Welke 12-delige comicserie én film uit 2009 zoeken we ?
X

Het is een gedicht van de Britse dichter Samuel Taylor Coleridge, ook een op de boeken van Marco
Polo geconstrueerde mythe over een eeuwige levensbron ergens in de Himalaya én een film met
gelijknamige soundtrack uit 1980 met Olivia Newton-John in de hoofdrol.

Y

Iedereen kent de Chinese begrippen ‘Yin’ en ‘Yang’. Het zijn de twee tegengestelde elementen van
het universum of ‘Tao’. Maar welke van de twee is het vrouwelijke gedeelte, en staat o.a. voor de
maan ? Yin of yang ?

Z

Van welke groep is het nummer dat u nu hoort ?

Er wordt afgegeven van zodra het muziekfragment stopt !!!

