Alfabetronde

A

Nabij welke Amerikaanse stad ligt Chattahoochee Hills, het dorpje waar eind september voor het
eerst ‘TomorrowWorld’ zal doorgaan ?

B

Dit team won dit jaar de 47ste SuperBowl door in de finale de San Francisco 49ers te kloppen.

C

Welke TV-serie ging dit jaar tijdens de ‘Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren’ lopen met twee
awards, namelijk deze van ‘Beste Drama’ en ‘Populairste TV-Programma’ ?

D

Welke Amerikaanse ‘doommetal’-band hoort u hier aan het werk ?

E

Deze energieleverancier plaatste begin dit jaar een prijscalculator op hun website, waaruit bleek
dat ze zelf één van de ‘duurste’ spelers op de markt waren. En dit met de slogan: ‘… maakt het
leven makkelijker !’ Welk energiebedrijf beging deze blunder ?

F

We zoeken een sinds de Middeleeuwen gebruikte, verplaatsbare militaire hindernis, bestaande uit
kruislings geplaatste lange balken van hout of staal, waaromheen prikkeldraad gewikkeld is of
waaruit pinnen naar buiten steken. Heden ten dage wordt het ingezet als een verplaatsbare
wegversperring om personen of lichte voertuigen tegen te houden.

G

Wie is onze huidige ‘Minister van Financiën’ ? Hij volgde begin maart Steven Vanackere op.

H

Hij was de lieveling van juffrouw Pluym en laureaat van de 1ste 'Gulden Veder' van de Ravenburgse
Post. Naam van deze reporter uit ‘Postbus X’ en ‘Interflix’, vertolkt door Ludo Hellinx ?

I

Dit Arabisch woord betekent letterlijk ‘afschudden’. Bij ons werd het bekend door een aantal
opstanden in de Palestijnse gebieden tegen de Israëlische bezetting. Het woord werd ook
gebruikt in Libanon en Irak.

J

De ‘Simmondsia chinensis’ is een struik die groeit in delen van Mexico, Californië en Arizona. De
plant wordt gekweekt vanwege de vloeibare was of olie, die uit de zaden wordt gewonnen. Naam
van deze plant, die wij vooral kennen vanwege het gebruik in de cosmetica ?

K

We zoeken de benaming voor een Thaise mannelijke transgender, ook wel ‘ladyboy’ genoemd.
Het is één van de 14 geslachtsidentiteiten in de Thaise boeddhistische samenleving.

L

Het is een belangrijke havenstad aan de zuidkust van Cyprus, aan de ‘Baai van Akrotiri’. Het is de
op één na grootste stad van het eiland en het district waarin het gelegen is, draagt dezelfde naam.

M

Graag de uitvoerders van volgend fragment ?

N

't Is goed in 't eigen hert te kijken, nog even vóór het slapen gaan, of ik van dageraad tot avond
geen enkel hert heb zeer gedaan. Dit is de eerste strofe uit ‘Avondliedeken III’ van een Antwerpse
dichteres. Haar naam graag ?

O

Welk proces op basis van diffusie waarbij een vloeistof, waarin stoffen zijn opgelost, door een
halfdoorlatend membraan stroomt, laat wel de vloeistof door maar niet de opgeloste stoffen ?
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P

Dit 5-delig historisch drama is een co-productie van de BBC, HBO en VRT, en situeert zich tussen
het einde van het Edwardiaans tijdperk en WO I. Centraal staat de aristocraat Christopher
Tietjens, in een driehoeksverhouding met zijn echtgenote Sylvia, en de suffragette Valentine
Wannop. Een deel van de opnames vonden plaats in Nieuwpoort, Aalter, Veurne en Vorselaar.

Q

Volgens het originele Franse recept horen deze langwerpige balletjes van gepureerde snoekbaars
met een kreeftensaus geserveerd te worden. De ingrediënten worden fijngemalen en gebonden
met vet en eieren. Met twee natte lepels vormt men van dit mengsel de balletjes, die daarna
gepocheerd worden. Tegenwoordige kan zo’n balletje uit eender welk bestanddeel bestaan.

R

Van welke koekjes van LU met kokossmaak ziet u op het fotobald de verpakking ?

S

Welke 19-jarige cyclo-crosser uit het naburige Schriek werd dit jaar Belgisch kampioen bij de
beloften en eindigde op een 6de plaats op WK in Louisville ?

T

Welk bedrijf won onlangs de ‘Randstad Award 2013’ en is bijgevolg de aantrekkelijkste
privéwerkgever in ons Belgenlandje ? Het Luikse bedrijf is wereldmarktleider in compressoren
onder lage druk voor vliegtuigmotoren.

U

Trouwe ‘VIER’-kijkers hebben ongetwijfeld één of meerdere afleveringen van ‘Dr. Livingstone’
gezien. Martin Heylen en Philip Geubels trokken door Afrika met ontmoetingsplaats in een WestTanzaniaans dorpje aan het Tanganyikameer, en traden hiermee in de voetsporen van Henry
Morton Stanley en David Livingstone. Naam van dit dorpje ?

V

We noteren 3 februari 1959, ‘The day the music died’ ! Wie overleed samen met Buddy Holly en
J.P. ‘The Big Bopper’ Richardson na een vliegtuigcrash ?

W

Van welke groep is deze ‘90s clubklassieker ?

X

Dit bedrijf begeleidt ondernemers, werkgevers en gezinnen bij hun opstartformaliteiten, sociale
zekerheid, aanvullende verzekeringen en kinderbijslag. Zo kunnen hun klanten zich focussen op
de opstart en de uitbouw van hun zaak, hun klanten, hun medewerkers en hun gezin.

Y

Eind 2009 bracht Skoda deze compacte SUV op de markt. De naam verwijst naar een mythische
Himalayabewoner.

Z

Welk van oorsprong Duits bedrijf verkoopt via zijn webshop aan klanten in Frankrijk, Nederland,
België, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland, Spanje en Scandinavië, en heeft volgens zijn
slogan het grootste aanbod aan ‘top’ schoen- en kledingmerken ?

