Alfabet-Raketronde
De vragen worden alfabetisch gesteld, met uitzondering van de vragen voor de letters ‘L’ en ‘W’. Dit zijn
muziekfragmenten die u op het einde van de ronde te horen krijgt. U dient onmiddellijk af te geven na
het tweede fragment !

A

Google’s open source-platform voor mobiele telefoons, gebaseerd op het Linux- en het Javaprogrammeerplatform ?

B

Waarvoor staat het letterwoord BASE in BASE-jumping ?

C

We zoeken een tot 75 cm hoge eenvellige trommel, tonvormig en open aan de onderkant, die
meestal met de handen wordt bespeeld. De oorspronkelijke vorm werd via slaven meegevoerd
naar Cuba en werd in de jaren ‘30 door Newyorkse jazzorkesten ontdekt.

D

We zoeken een luchtvaartuig zonder piloot dat niet alleen van op afstand wordt bestuurd, maar
ook volgens een geprogrammeerde opdracht kan opereren ?

E

De ‘Rosa rubiginosa’ is een bij ons voorkomende roos met haakvormig omgebogen stekels aan de
stengels. De bloemen zijn rozerood met een wit centrum en aan de onderzijde van de bladeren
heeft de plant klieren die, nadat erover gewreven is, naar appels ruiken.

F

Het waren de bewoners van het zuidwestelijk deel van het huidige Israël/Palestina, en vestigden
zich in de 17de en 12de eeuw v.C. in het land Kanaän. Hoe kennen we dit overzeese volk van
Griekse afstamming beter ? Het is tevens een Belgisch TV-productiehuis !

G

Momenteel telt het automerk Alfa Romeo nog slechts twee modellen die nog in productie zijn.
Eén daarvan is de MiTo. Wij zoeken het andere ?

H

Dit radioprogramma was van 1993 tot 1999 elke woensdagnamiddag te horen op Studio Brussel
en werd gepresenteerd door Jan Hautekiet. Het is één van de populairste Studio Brusselprogramma’s ooit.

I

Als onderdeel van de wiskunde, in het bijzonder van de analyse, gebruikt men deze berekening
voor het berekenen van totalen, zoals de totale oppervlakte onder een grafiek, de totale
verandering van een gegeven grootheid of het berekenen van de massa van een voorwerp.
Voorwaarde is wel dat er een begin- en eindwaarde gegeven is.

J

Met welke term wordt het taalgebruik binnen een vakgebied of een groep mensen aangeduid ?
Een andere benaming voor ‘vaktaal’ dus.

K

Dit eiland, behorende tot Zuid-Australië en met hoofdstad Kingscote, is na Tasmanië en Melville
het grootste eiland van Australië. Het dankt zijn naam aan de typische fauna.

L

Naam van dit rap-duo uit Oakland dat in 1996 met volgend nummer een wereldhit had ?

M

Verschillende gemeenten hebben meer dan gemiddeld last van sluip-, spits- of weekendverkeer.
Eind maart ging men dan ook op zoek naar de drukste gemeente van Vlaanderen.
And the winner is … ?

Alfabet-Raketronde

N

Het eerste gekloonde schaap heette Dolly. Welke naam kreeg onlangs de eerste gekloonde geit ?

O

Vul aan: Achel, Chimay, La Trappe, Rochefort, Westmalle, Westvleteren en … ?

P

We zoeken een andere benaming voor de ‘witte koolvis’. Hij behoort tot de familie van de
kabeljauwen en komt hoofdzakelijk voor in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan.
Hij kan een lengte bereiken van 130 cm en 18 kg wegen. De vis is bovenaan bruingroen met drie
rugvinnen, de flanken zijn meer gelig en de buik is wit.

Q

Voor duivenmelkers mag het elke zondag goed weer zijn in dit Henegouws plaatsje, want daar
wordt hun belangrijkste investering veelvuldig gelost.

R

Met een hattrick tegen Granada brak Lionel Messi met 234 doelpunten het doelpuntenrecord van
FC Barcelona. Welke Spanjaard ging hem in de jaren ’40 & ’50 hierin vooraf ?

S

Eén van de afscheidsplechtigheden voor de slachtoffers van de busramp in Zwitserland vond
plaats in deze hypermoderne Lommelse evenementenhal.

T

We bevinden ons in het jaar 2149. De Aarde is hevig vervuild en de meeste fauna & flora zijn
gestorven. Kortom, het ziet er naar uit dat de mensheid het niet gaat halen. Door een breuk in de
tijdslijn krijgt men de kans zo’n 85 miljoen jaar terug te reizen in de tijd om de mensheid te
herstarten. Naam van deze serie van ‘executive producer’ Steven Spielberg ?

U

Dit project van Bart Verhaeghe voorziet een enorm complex aan de Woluwelaan, naast de
vroegere Renault-fabrieken, onder het viaduct van Vilvoorde. Als blikvanger komt er een
wolkenkrabber van 92 meter hoog. Hoe heet dit sterk gecontesteerd shoppingcentrum ?

V

Wie is huidig Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse Regering ?

W

We zoeken een rockband uit de buurt.

X

Grieks schrijver en auteur die leefde van 430 v.Chr. tot 355 v.Chr. met als belangrijkste werken:
‘Anábasis’, ‘Hellenica’, ‘Memorbilia aan Socrates’ en ‘Cyropaedia’ ?

Y

De exacte oorsprong van het woord is niet precies bekend. Waarschijnlijk is het de scheldnaam
die de Britse kolonisten gaven aan de inwoners van de Nederlandse kolonie Nieuw-Nederland.

Z

De recepten uit VTM-kookprogramma's zoals SOS Piet, De Perfecte Keuken, MasterChef, De
Keuken van de Meester en Met Meus & Vork worden hierop gebundeld, veelal met video. Ook
recepten uit de kookboeken van Jamie Oliver en Piet Huysentruyt zijn terug te vinden op de site.
Welke website bedoelen we ?

