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Spelregels
Lees de onderstaande punten aandachtig door voordat jullie beginnen met de DorpsQuiz! 
De Zelhemse DorpsQuiz bestaat uit tien categorieën:

• Stuur voor de geheime opdracht één 
superslim, superlenig en superknap 
teamlid naar Sporthal de Pol.
 
1. Start geheime opdracht 20.30 uur.
2. Geen pottenkijkers, elk team stuurt 

één afgevaardigde. 
3. Te laat betekent geen deelname aan de 

geheime opdracht. 
4. Meenemen: cowboyhoed, 

cowboylaarzen, kam/borstel en 
identiteitsbewijs. (Let op: ID moet nog 
minstens 3 maanden geldig zijn)

Verdere uitleg volgt op locatie!

• De vragen bestaan uit open vragen 
(eventueel aangevuld met subvragen), 
meerkeuzevragen en actievragen Antwoorden 
op de vragen dienen ingevuld te worden in de 
kaders van het quizboek. Aan niet- of slecht 
leesbare antwoorden worden geen punten 
toegekend. Bij meerkeuzevragen dient het 
juiste antwoord omcirkeld te worden  tenzij 
anders aangegeven.

• Voor elke categorie, behalve de geheime 
opdracht, mogen alle bedenkbare hulp- 
middelen worden gebruikt om het 
juiste antwoord op de vraag te vinden, 
zoals internet, encyclopedie, telefoon, 
rekenmachine, buren en/of andere 
hulpbronnen.

NUMMER CATEGORIE AANTAL VRAGEN MAX. AANTAL PUNTEN
1. Eenvoudig om op te warmen 10 100
2. Leefgewoontes 10 100
3. Het grote onbekende 10 100
4. Warner Brother 10 100
5. In the Saloon 10 100
6. Kwakzalverij 10 100
7. Wild West Zelhem Best 10 100
8. Koppijndossier 10 100
9. Groepsopdrachten 3 100
10. Sponsorvragen 12 100

Geheime opdracht Geheim 100
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• De organisatie verplicht niemand om 
deel te nemen aan het verkeer voor 
het uitvoeren van een buitenactiviteit/
opdracht. Men kan immers besluiten om 
deze opdracht over te slaan.

• Ieder team mag een joker inzetten op 
één van de categorieën. De punten van 
de categorie waarop de joker is ingezet, 
tellen dubbel! Geef op het titelblad van 
het quizboek aan op welke categorie jouw 
team de joker inzet.

• Alleen teams die het quizboek op tijd 
(voor 23.00u) op de juiste wijze hebben 
ingeleverd bij het Witte Paard, strijden 
mee voor de titel “Het slimste team van 
Zelhem 2018” en de andere prijzen. De 
juiste wijze:

1. Stop alle bladzijden van het quizboek op de 
juiste volgorde (paginanummers van laag naar 
hoog) terug in de map.

2. Schrijf op iedere pagina, bovenaan, jullie 
teamnaam en nummer.

3. Geef op de voorpagina aan op welke categorie 
jullie de joker willen inzetten.

• Alleen teamleden die staan ingeschreven, 
dus als deelnemer staan geregistreerd op 
het inschrijfformulier bij hun team, komen 
bij de prijsuitreiking op het podium voor het 
in ontvangst nemen van de eventueel door 
hun team gewonnen prijs.

• Deelname aan de DorpsQuizZelhem is 
natuurlijk geheel op eigen risico.

• De uitslag en prijsuitreiking vindt plaats 
op zaterdag 28 april 2018 om 20.30 uur bij 
Het Witte Paard waarna we met zijn allen 
er een feestje van zullen maken onder 
muzikale begeleiding van “Rotation”. 
Iedereen is van harte welkom om 
antwoorden en ervaring uit te wisselen. 
(ook niet-teamleden zijn van harte 
welkom). 

• De juiste antwoorden op alle vragen 
komen na afloop van DorpsQuizZelhem op 
de website te staan. 

Veel succes en plezier!
DorpsQuizOrganisatie;
Marije Wolsink, Steffan Jolink, 
Annette Jolink en Lisa Nijen Es. 
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Regelement
1.Algemeen
• Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.dorpsquizzelhem.nl 

bedoeld.
• Dit regelement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers 

afzonderlijk.

2. Teams
• Deelname aan DorpsQuizZelhem kan uitsluitend met teams van min. 6 personen.
• Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient 

het telefoonnummer en het emailadres opgegeven te worden.
• Een captain mag geen thuiswonend gezinslid van de organisatie alsmede hun 

partners of samenwonenden zijn.
• De teamcaptain van het team is minimaal 18 jaar.
• Elk team levert een duidelijke foto aan, met alle teamleden er op. Deze kan gestuurd 

worden naar opdrachten.dorpsquizzelhem@gmail.com
• De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per mail en 

uitsluitend met de teamcaptain.
• De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op één adres in de  Zelhem 

en alle teamleden worden geacht dan vanuit deze werkplek aan de DorpsQuizZelhem 
deel te nemen.

• Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een schriftelijke of 
email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie.

3. Inschrijven
• Een team kan uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier op de website 

volledig ingevuld binnen de inschrijvingstermijn te versturen.
• Indien er op de website een maximum is gesteld aan het aantal deelnemende teams 

dan zal de volgorde van inschrijving bepalend zijn voor deelname. Teams die op basis 
van zo’n maximum niet kunnen deelnemen worden op een reservelijst geplaatst. Er 
is plaats voor maximaal 50 teams.

• Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een 
eigen (ludieke) teamnaam op te geven.
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4. Deelnemen
• De organisatie stelt het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor 

DorpsQuizZelhem zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op 
de quizavond 20 april 2018.

• Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de quizdag tijdig haar vragenboek bij 
“Het Witte Paard 2.0” ophaalt en daar ook weer tijdig inlevert.

• Aanwezig bij het Witte Paard 2.0 18:45 uur. Uitreiken quizboek 19:00 uur exact. 
Inleveren uiterlijk 23:00 uur bij het Witte Paard 2.0.

• De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij 
hun vragenboek niet tijdig ophalen of inleveren.

• Teams worden geacht zelf het vragenboek goed door te nemen en kennis te nemen 
van de spelregels. Naast de reguliere algemene vragen staan er ook doe-vragen 
tussen en opdrachten waarvoor men het dorp in moet of aan een geheime opdracht 
moet deelnemen.

• Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, 
op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boek mag uit elkaar 
gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede volgorde en volledig 
worden ingeleverd . Bij het niet op de juiste wijze inleveren kan diskwalificatie volgen.

5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen
• De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun 

juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten 
aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de 
antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van DorpsQuizZelhem 
deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden of slecht leesbare antwoorden betekent 
dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten  
toegekend worden, bijvoorbeeld als het boek niet op de juiste manier wordt ingeleverd.

• Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag 
volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboek niet tijdig 
hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen.

• De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.
• Jaarlijks bepaalt de organisatie de hoogte van het prijzenbedrag. 

Voor DorpsQuizZelhem 2018 gelden de volgende bedragen: 
1e Prijs € 500,- voor het door het team aan te wijzen goede doel. 
2e Prijs € 250,- voor het door het team aan te wijzen goede doel. 
3e Prijs € 150,- voor het door het team aan te wijzen goede doel.  
4e Prijs € 100,- voor het door het team aan te wijzen goede doel. 
5e Prijs € 100,- voor het door het team aan te wijzen goede doel.  
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• De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de finaledag op zaterdag 
28 april 2018 na het beoordelen van jullie ludieke vertoning bij Het Witte Paard 2.0. 

• Ieder team mag voor 1 categorie de joker inzetten. Alle punten van deze categorie 
worden verdubbeld. De joker mag niet op de geheime opdracht worden ingezet.

6. Tenslotte
• De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname 

aan DorpsQuizZelhem. Deelname aan DorpsQuizZelhem is dus geheel op eigen 
risico.

• Indien zich situaties voordoen waarin dit regelement niet voorziet, is de organisatie 
gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
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1. Eenvoudig om om te warmen!
1. Dansen is gezond
Ren met het gehele team een rondje door de kamer en doe, met je hand voor de mond, 
een indiaan na. Zo komen jullie vast lekker in de juiste sfeer. 

2. YouTube
Nu jullie lichaam en stembanden warm zijn, mogen jullie naar het Youtubekanaal van 
DorpsQuizZelhem gaan en met elkaar “Eenvoudig om op te warmen - vraag 2” gaan 
zingen en dansen. Maak hier een opname van en stuur de video naar opdrachten.
dorpsquizzelhem@gmail.com Vermeld het teamnummer, de teamnaam, de categorie 
en het vraagnummer. 

3. Gokje wagen! 
Ga naar de Smoks. 
Ga op zoek naar de gevulde pot, hoeveel pokerchips zitten er in de pot?

_______________________________________________________________________

4. Zo, allemaal warm? En is het gezellig? 
Dan gaan we nu met het echte werk beginnen. Laat jullie hersenen maar eens flink 
kraken. Welke bekende Cowboys en Indianen zien jullie hier?

______________ ______________ ______________ ______________  _____________

5. Jippie-jaa-jee!!! 
Waarover rijdt een cowboy? 

_______________________________________________________________________

107 stuks (ieder punt wat er van af zit, is 1 punt aftrek)

Steffan Jolink – Joan Franka – Willem Alexander – Gerard Joling – Olke (bzv) 

Over de prairie.
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6. Cowboysong
Vul het volgende liedje aan: Er is nooit in het Wilde Westen een cowboy geweest...

_______________________________________________________________________

7. Hebben jullie al een lekker drankje ingeschonken?
Hebben jullie al een lekker drankje ingeschonken? Dan kunnen we nu naar de Saloon.
Noem vijf typische voorwerpen die je terugvindt in een Saloon.  

_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________

8. The White Horse
Op een mooie zonnige dag besloten Cowboy Boelie en zijn indianenvriend Smoksie een 
bezoekje te brengen aan de Achterhoek. Ze begonnen de dag met een bezoekje aan Anny 
Cactus, waar ze zich als een vis in het water voelden tussen de prachtige cactussen.
Toen stapten ze weer op hun paardjes en reden ze door het wonderschone Wolfersveen 
naar het wilde Zelhem.

Cowboy Boelie en Indiaan Smoksie kwamen op dinsdag aan in het Wilde Zelhem waar ze 
als eerste een biertje gingen drinken in Saloon “The White Horse”. Vervolgens besloten 
ze de Wigwam bij de muziekkoepel op te zetten om aan hun eerste overnachting te 
beginnen. De volgende dagen vermaakten ze zich uiterst best in Zelhem met o.a. lasso 
werpen en rodeorijden. Twee dagen later vertrokken ze ook weer op dinsdag. Hoe is dat 
nou toch mogelijk? 

_______________________________________________________________________

9. Zelhywood
Hoe heet dit speelgoed? 

____________________

_____________________

Die zo dapper was als cowboy Billy Boem. 

Mogelijke antwoorden: Klapdeurtjes, Piano, Spuugkan, Bierpul, Barkruk, 
Cowboys, animeer dames, fles met Whisky.

Het paard heet Dinsdag. 

Playmobile. 
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10. Pief Paf Poef
In het Wild westen had elke cowboy een wapen bij zich 
om  zich te beschermen. Veel Amerikanen vinden het een 
verworven vrijheid en bezitten daarom een vuurwapen. Wat 
voor soort pistolen zijn dit?

Deze geven we jullie alvast cadeau een Make-up Pistool

________________    ________________     _________________   _________________

________________    ________________     _________________   _________________

________________    ________________   

Balletjes- pistool Benzine- Pistool Klappertjes-Pistool Laser-Pistool

Lijm-pistool Lucht-pistool Water-Pistool Spijker-Pistool

Verf-Pistool Kit-pistool
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2. Leefgewoontes
1. Het oog wil ook wat
Wat is een echte eyecatcher?  
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________

2. Heb je ze nog op een rijtje?  
Wat zijn de personen op foto aan het doen? 

_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 

3. 3. Wie de schoen past, trekt hem aan
Als je aan cowboys denkt, dan denk je al snel aan mooie cowboyboots.  Cowboys hebben 
deze niet voor niets aan. Noem drie typerende kenmerken van dit bijzondere schoeisel 
en licht per kenmerk toe waarvoor deze dient?
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________

Dromenvanger

Linedancen 

Puntige neus   Makkelijk in de stijgbeugel opstappen 

Dikke hiel    Handig omdat de voeten dan niet uit de stijgbeugels schieten. 

Afgeschuinde hak   Comfortabel op de paarden rug.  

Dezelfde schoenen   Links en rechts bestond nog niet.  

De hoge schacht   Beschermen tegen ruige bosjes en rivieren.  
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4. Op vakantie!
Er zijn verschillende soorten indianententen. 
Noem er twee en licht het verschil toe.

_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Varen
Indianen zijn goed in het bouwen van boten waarmee ze rivieren kunnen oversteken 
en kunnen vissen. Elk gebied of stam heeft zijn eigen voorkeur voor materiaal. Noem 5 
bekende materialen waarmee ze waterdicht gemaakt worden.

_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6. Een schot in de roos!
Indianen gebruiken o.a. pijl en boog voor de jacht. Maak jullie eigen pijl en boog voor de 
jacht naar de hoofdprijs. Lever deze aan het einde van de avond gezamenlijk met het 
quizboek in. Creativiteit wordt beloond!

- Wigwam: een koepelvormige of kegelvormige ‘hut’, bedekt met rietmatten of boombast, 

meestal een berkenbast.  

- Tipi: een kegelvormige tent, vervaardigd van bizonhuiden of canvas op houten statief.  

Dierenhuid,  

Gehele uitgeholde boomstam, 

Berkenbast,  

Tule,  

Riet.
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7. Symbolische betekenis
Indianen in Noord Amerika hebben geen god(en) maar beschouwen de natuur, Moeder 
Aarde en de Kosmos als bron van de Great Spirit. Wij zijn allemaal een vonk (een Spirit) 
net als de dieren, planten en stenen. Ons fysieke lichaam is een vervoermiddel van 
onze Spirit, om ervaring op te doen, waaruit lessen geleerd kunnen worden om wijzer 
te worden. Hier is het Medicijnwiel een handig middel voor. Deze symboliseert de 
kringloop van het leven en de schepping. In de buitenste cirkel liggen 12 stenen die de 
dierentotems vertegenwoordigen. Deze zijn te vergelijken met onze sterrenbeeld.

Welke totemdieren horen bij de volgende sterrenbeelden?

Steenbok ________________________________
 
Tweeling ________________________________
 
Weegschaal _____________________________
 
Vissen __________________________________
 
Leeuw __________________________________

8. Allerheiligen
Wat hebben de paus en indianen gemeen? 

_______________________________________________________________________

9. Beeldende kunst
Waar in Nederland staat deze totempaal en waarvoor dient een 
totempaal? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

Sneeuwgans 

Edelhert 

Kraai 

Wolf 

Zalm

Witte rook signalen

• Museum van volkenkunde in Leiden  

 een monumentaal gebouw aan de singel.  

• Totempalen dienen niet om te verafgoden maar worden 

 puur ter illustratie gemaakt van gebeurtenissen. 



J A A R G A N G  2 0 1 816

TEAM:
TEAMNUMMER:

10.  Wild west, thuis best 
Gelukkig hoeven jullie niet zo ver van huis om het western leven te beleven. 
We hebben ze voor jullie op een rijtje gezet. Geef per foto aan waar het is.

_______________________________     _______________________________

_______________________________     _______________________________

_______________________________

Ponypark Slagharen Western boerderij Didam

Belevenispark CactusOase (Anny Cactus) Speelparadijs Coevorden 

Julianatoren Apeldoorn
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3. Het grote onbekende
1. Ontdekkingsreizen
Nadat Christoffel Columbus in 1492 Amerika ontdekte, is er een grote kolonisatie op 
gang gekomen van Midden-, Zuid- en Noord-Amerika. Er ontstonden nieuwe landen. 
Door de eeuwen heen zijn er veel landen en staten gesticht, opgedeeld, veroverd maar 
ook verdwenen. Hieronder tref je vlaggen aan van staten die ooit (door toeval) hebben 
bestaan. Benoem het land/ de staat/de republiek en vermeld van wanneer tot wanneer  
ze hebben bestaan.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

De Republic of Minerva,   

van 19 januari 1972 tot 21 juni 1972

Moresnet,   

van 1816 tot 1920

Island of Refreshment,  

van 4 februari 1811 tot 14 augustus 1816

Cospaia,  

van februari 1441 tot 25 mei 1826

Deutsche Demokratische Republik, 

van 7 okt 1949 tot 3 okt 1990
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2. Landje Pik
Ook heden ten dage worden er nog landen ontdekt. Min of meer dan. Hieronder tref 
je vijf vlaggen aan van landen/republieken/naties die soms uit protest maar soms ook 
door hun bijzondere ligging zijn opgericht. Geef per land/republiek/natie aan hoe deze 
heet, per wanneer het bestaat en door wie het is opgericht.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Principality of Sealand,  

vanaf 1967, door Roy Bates

Principality of Seborga,  

vanaf 1963, door Giorgio Carbone

Free Republic of Liberland,  

vanaf 13 april 2015, door Vit Jedlicka

Eurostaete,  

vanaf 30 augustus 2015, door Gerrit Beukeveld

Christiania,  

vanaf  1971, door hippies uit Copenhagen
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3. Zonnestelsel
Ons Zonnestelsel bestaat uit heel veel niks, met in het midden ons grootste hemellichaam: 
de Zon. In feite gewoon een ster, maar dan akelig dichtbij. Inmiddels weten we dat 
het zonnestelsel uit 8 planeten, 1 dwergplaneet en 19 manen bestaat, waarvan De 
Maan (Luna) de enige natuurlijke satelliet van de Aarde is. Vanaf de eerste bemande 
ruimtevluchten werd de mogelijkheid van het koloniseren van De Maan besproken. 
Inmiddels weten we dat er 24 personen een poging hebben gedaan om de maan te 
bereiken. 12 mensen daarvan is het ook daadwerkelijk gelukt. Neil Armstrong was de 
eerste, met de legendarische woorden:”Thats one small step for a man, one giant leap 
for mankind”.
Hoe heten de volgende personen en met welke Apollovluchten vlogen ze mee?

____________   ___________   ____________   ____________   ____________ 
____________   ___________   ____________   ____________   ____________
____________   ___________   ____________   ____________   ____________
____________   ___________   ____________   ____________   ____________

4. Drugs
Drugs is een verzamelnaam voor genees-  en genotsmiddelen die in 
meer of mindere mate een `drogerende’ (verdovende, opwekkende 
en/of hallucinogene) werking hebben en die tot verslaving kunnen 
leiden. De naam ‘drug’ komt van het Middelnederlandse woord 
‘droge’ (benaming voor drogist) die in de Franse taal over genomen 
werd als ‘drogu’ en later in de Engelse taal als ‘drug’ (medicijn).
Welk hallucinerende genotsmiddel gebruikte een Nederlands 
grootmeester overvloedig, wat zou blijken uit zijn royale gebruik 
van de kleur geel?

_______________________________________________________________

Eugene Andrew 

Cernan  

 10 en 17

James Arthur 

Lovell  

(Jim Lovell) 

8 en 13

Charles “Pete” 

Conrad  

12

Frank Borman 

8

Buzz Aldrin 

11

Absint
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5. Met de trein
Minder dan 100 jaar geleden waren grote afstanden het beste per trein af te leggen. 
Echter door de komst van de auto en vrachtwagen werd het vervoer van A naar B steeds 
makkelijker. Gevolg was dat spoorlijnen minder van belang werden en daardoor zelfs 
opgeheven. Goed voorbeeld hiervan is de lokale spoorlijn Neede 
– Doetinchem met als knooppunt Station Ruurlo. Deze spoorlijn 
kwam ook door Zelhem waar de stoomtrein “Bello” halt hield op 
het station waar nu “de Brink” huisvest. Op onderstaande foto’s 
zie je stations (van weleer). Om welke haltes gaat het en aan 
welke opgeheven lijnen staan/stonden deze haltes? Op de foto: 
Halte Wolfersveen (Van Zelhem naar Ruurlo)

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Noordijk NH  

Neede - Hellendoorn

IJzevoorde GOLS 

Ruurlo - Doetinchem

Groenlo GOLS  

Neede – Winterwijk

Dinxperlo DV 

Varsseveld - Dinxperlo

Winterswijk NWS 

Zutphen - Winterswijk – Gelsenkirchen
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6. Kleine deeltjes die ertoe doen
Een Nanodeeltje is een deeltje met afmeting in de orde van 1-100 nanometer. Dergelijke 
deeltjes bestaan uit enkele tot duizenden atomen of moleculen. Nanodeeltjes kunnen 
ontstaan door zowel natuurlijke oorzaken als door menselijk toedoen. Synthetische 
nanodeeltjes zijn kunstmatig geproduceerde deeltjes die specifiek zijn gemaakt voor 
bepaalde eigenschappen, zoals elektrische geleidbaarheid of chemische reactiviteit. 
Een nanodeeltje heeft enkele specifieke eigenschappen waardoor het zich onderscheidt 
van deeltjes met “gewone” afmetingen, zoals zandkorrels. Ze vormen in een aantal 
opzichten een tussenvorm tussen korrels en losse moleculen. Hieronder tref je vijf 
omschrijvingen van Nanodeeltjes aan. Van welke stof is het nanodeeltje gemaakt.

1. Een colloïde __________ nanodeeltje ter grootte van 1-4nm in het water met een 
concentratie van ca 10 mg/liter zuivert het drinkwater. 

2. Door zonnecellen te bedekken met verstrooiende __________  nanodeeltjes verdwijnt 
99 procent van het opgevangen licht in de silicium plak terwijl voor de behandeling 
deze silicium plak 40% licht reflecteerde. 

3. Zonnebrandcrèmes hebben een betere werking door de reflecterende werking van 
deze __________  oxide en __________  dioxide nanodeeltje, hierdoor geeft het een 
goede bescherming tegen UV licht zonder een dikke witte crèmelaag op hoeven te 
smeren.  

4. Nanotechnologie is een modern woord, maar de techniek is honderden jaren oud 
en beoefend door glazeniers van middeleeuwse smidsen die hun glas in lood ramen 
kleur gaven met __________  nanodeeltjes. Deze kunstwerken, voornamelijk 
in kerken, worden nog steeds bewonderd om de echtheid van de kleuren. Echter 
niemand realiseerde zich dat het fotokatalytische luchtzuiveraars zijn die, door het 
vallen van zonlicht op de ramen, schadelijke gassen afbreekt tot ongevaarlijke CO2.

Zilver

Silicium 

Zink Titanium

Goud
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7. ”Wildplassen”
Op 13 mei gaat Merel, 8 jaar oud, samen met haar opa en oma naar Museum Smedekinck 
waar een Harmonica dag wordt gehouden met medewerking van de Trekkebuuls. Omdat 
er verwacht wordt dat het druk zal worden besluiten haar grootouders om er te voet naar 
toe te gaan. Een gezellige wandeling vanuit de Bloemenbuurt dwars door het centrum 
van Zelhem richting de Pluimersdijk. Onderweg vraag Merel of ze nog een drankje gaan 
drinken op het terras bij de Groes, wat opa een goed idee vindt. Na een korte tussenstop 
vervolgen ze hun weg. Ter hoogte van Drogisterij Oosterink krijgt Merel last van haar 
blaas. Meteen denkt ze: “had ik dat 2e glas cola maar niet genomen”. Als ze ter hoogte 
van het kantoor van Notaris Blankestijn is, kan ze het al bijna niet meer houden en gaat 
ze snel met haar oma naar De Brink om te gaan plassen. Helaas….gesloten. “Kom op 
dearne, hold nog effe vol,” roepen haar opa en oma in koor:”Bi’j Smedekinck hebt die 
luu vast wol un gat boave de alekelder” Ter hoogte van de Zuivelweg nr 16 in Zelhem kan 
Merel het echt niet meer houden,  hurkt ze op het groene grasstrook naast een haagje 
en gaat ze snel plassen. Op dat moment komt de wijkagent Wouter Pol op zijn fiets 
voorbij, hij stopt en schrijft een bekeuring uit.

Mag hij dit wettelijk doen?

_______________________________________________________________________

8. Dorpen, buurtschappen, brinken, hoeken en wijken
Naast het oude dorp bestaat de gemeente Zelhem uit een aantal dorpen, buurtschappen, 
brinken, hoeken en wijken. Allereerst is er een villa gesticht door Ludger, enkele erven 
of hoeves dichtbij elkaar met een kerkje. Voor de veiligheid bouwde men de hoeve rond 
een open ruimte aan de rand van een es of enk. Naarmate er meer hoeves kwamen werd 
het vee naar gezamenlijke weidegronden (meent) buiten het dorp gebracht. Daarnaast 
ontstonden in de loop der tijd telkens nieuwe bewoningscentra rond om Zelhem. Elke 
periode heeft een eigen manier van naam geven. Onderstaand tref je verschillende 
benamingen aan die in Zelhem voorkomen/kwamen. Zet deze benamingen, van 
bewoningscentra, neer in chronologische volgorde van ontstaan. Van begin tot heden.

A. Obbink mark  B. Oosterwijk  C. Heidenhoek
D. Wittebrink  E. Wolfersveen  F. Salehem

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Nee.    Kinderen onder de 12 kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgt.

F- D/A- C- B- E  (D en A omgewisseld wordt ook goed gerekend) 

Salehem – Wassinkbrink / Obbink Mark – Heidenhoek – Oosterwijk – Wolfersveen 
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9. Biologenparadijs
De Mekong-regio is het paradijs voor elke bioloog vanwege de grote diversiteit. Niet 
zo gek dus, dat hier tientallen nieuwe diersoorten zijn ontdekt. Hieronder tref je 
afbeeldingen aan van enkele opvallende vondsten van de laatste jaren. Geef de naam 
van het soort.

____________   ___________   ____________   ____________   ____________ 
____________   ___________   ____________   ____________   ____________

10. Columbus 
Columbus (je weet wel de ontdekker van Amerika) dacht in 1492 in Indië aangekomen 
te zijn. Na een lange vaart van 2 maanden in westelijke richting de Atlantische Oceaan 
over, kwam er land in zicht. Het was namelijk de bedoeling een nieuwe vaarroute te 
ontdekken naar Indië. Vandaar dat ze bij het aan land gaan de inheemse bewoners indios 
– indianen noemden, wat overigens in het Surinaams-Nederlands wel klopt: indianen 
betekent namelijk inheemsen. Onderstaand tref je namen aan van 20 indianenstammen. 
Hoeveel stammen komen er uit Noord-Amerika, hoeveel uit Meso-Amerika en hoeveel 
uit Zuid- Amerika. 

_________________ uit Noord Amerika

_________________ uit Meso Amerika

_________________ uit Zuid Amerika

Mayo Cora Witoto Nambikwara Wasco
Dineh Timbisha Totonaken Kwakwaka’wakw Mataco
Uros Secoya Coos Ubate Huave

Ojibweg Mixe Trio Yaghan Paiute

Punk hagedisClown kikker Klingon 

Salamander

Obama  

Baardkoekoek
Ziggy Stardust 

slang

8

5

7
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4. Warner Brother 
1. Walt Disney
Het Wilde Westen is voor veel striptekenaars een grote inspiratiebron. Welke stripfiguren 
zie je op de onderstaande afbeeldingen?  

____________   ___________   ____________   ____________   ____________ 
____________   ___________   ____________   ____________   ____________

2. Gouden Griffel
Welke kinderboeken horen bij deze omschrijvingen en wie schreef deze boeken? 

1. Samen met zijn moeder en zusje woont hij in een verborgen blokhut. Zijn vader is 
vermoord en hij doet er alles aan om de boeven die dit hebben gedaan op te pakken. 
 
____________________________________________________________________ 

2. In het bos vindt een jongen op een geheime plek een kleine indiaan. Samen maken 
ze iedere dag bijzonder.  
 
____________________________________________________________________ 

3. In dit boek gaat een bekend stripfiguur op reis naar Amerika en wordt hij tegen een 
indianenstam opgezet. 
 
____________________________________________________________________ 

Lucky Luke         De Dalton    Pocahontas Panchito        Zilverslang

Arendsoog – Jan Nowee

De kleine indiaan – Irene Goede

Kuifje in Amerika – Hergé (Georges Prosper Remi Remi)
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4. Een meisje heeft een moeder die voor niemand bang is, ook niet voor de engerds die het 
onderkomen van hun willen kopen. Met behulp van échte cowboys wordt alles opgelost. 
 
____________________________________________________________________ 
 

5. Om overvallen te plegen in het Wilde Westen laten de hoofdpersoon en zijn neef 
vieze scheten zodat andere mensen er van flauw vallen. 
 
____________________________________________________________________

3. Spotify
Ga naar het Youtubekanaal van DorpsQuizZelhem en beluister Warner Brother - vraag 
3 “Spotify”. Benoem de nummers en artiesten in juiste volgorde. 

1. ______________________________      2. _________________________________

________________________________      ___________________________________

3. ______________________________      4. _________________________________

________________________________      ___________________________________

5. ______________________________      6. _________________________________

________________________________      ___________________________________

7. ______________________________      8. _________________________________

________________________________      ___________________________________

9. ______________________________      10. ________________________________

________________________________      ___________________________________

Mijn moeder is een cowboy – Stefan Boonen 

Cowboy Stinky Bill – Martine Letterie. 

M-kids – Indianendans Dikdakkers – cowboys en indianen

Rednex – cotton eye joe Ch!pz – cowboy

Bökkers – cowboysongJohn Denver  

– Take me home, country roads

Dolly Parton – Cowgirl and the Dandy Ilse de Lange – Space Cowboy

Joan Franka – You and me! Anastacia – cowboys en kisses
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4. Prikkelbaar
Een cactus groeit van oorsprong in Afrika en in Midden- en Zuid-Amerika. Zowel hoog, 
op koude gebergtes, als op de tropische Cariben. Er zijn honderden soorten. Bij ons in 
de buurt heb je ook de mogelijkheid om vele cactussen te bekijken. We hebben er een 
aantal vastgelegd. Welke cactussoorten zie je hieronder? 

_______________________________     _______________________________

_______________________________     _______________________________

_______________________________

Ferocactus mexico Cristaat (beertjescactus Mexico)

Notocactus Magnificus Agave Salmiana Var 

leistocactus Jujuyensis
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5. Playstation
Pacman heeft een aantal letters weggesnoept. Kunnen jullie ons zeggen welke films 
en/of series hier bedoeld worden? 
1. th gd th bd nd th gly  ________________________________________________ 

2. lttl hs n th prr   ________________________________________________ 

3. nc pn tm n th wst  ________________________________________________ 

4. bnnz    ________________________________________________ 

5. nfrgvn   ________________________________________________

6. Arena
Op 26 en 27 mei 2017 werd er in de Amsterdam Arena 
een groot feest gehouden met hetzelfde thema als 
DorpsQuizZelhem. We hebben het natuurlijk over 
de Toppers. Wie waren de Toppers in 2017?

_______________________________________________________________________

7. Een dagje uit het leven van …
Hoe leven de cowboys en indianen volgens jullie? Maak een filmscène van het dagelijks 
leven van een cowboy of indiaan. Gebruik hierbij jullie eigen fantasie, het enige wat wij 
graag terug willen zien zijn de acteur(s) en de attributen uit de meegegeven tas; veren, 
wc-papier, waxinelichtje. Maak hier een opname van en stuur de video naar opdrachten.
dorpsquizzelhem@gmail.com Vermeld het teamnummer, de teamnaam, de categorie 
en het vraagnummer.

8. Platina
Wijlen Micheal Jackson ‘King of Pop’ heeft 23 gouden 
en 10 platina platen in ontvangst mogen nemen. Het 
album “Thriller” is nog altijd het best verkochte album 
ter wereld. Toch staat hij met zijn verdiensten in de 
subtop van “meeste platina platen”. Een andere ‘King’ 
is goed voor meer dan 30 albums die platina werden. Op 
bijgaande foto zie je hem. Wat is zijn naam?

_______________________________________________________________________

the good the bad and the ugly

Little house on the prairie 

Once upon a time in the West

Bonanza

Unforgiven

Jeroen van der Boom – Gerard Joling – René Froger – JAN SMIT!!

George Strait
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9. Vakantieman “Gezellig hè?”
Frits Bom was decennialang het gezicht van het programma ‘De Vakantieman’, waarin 
hij en deskundigen vragen beantwoordden. Deze werden gesteld door het publiek 
en van brievenschrijvers, met vakantie als thema. De brieven werden in een filmpje 
voorgelezen dat steevast begon met “Geachte Vakantieman” en eindigde met “Wat 
vindt u daar nu van Vakantieman?” Ook een vast item was het, door een persoon uit 
het publiek, aanwijzen van een populair vakantieland op een wereldbol. Veelal werd dit 
fout aangewezen. Onderstaand staan zijn 10 dorpen/steden genoemd. Plaats het juiste 
nummer bij de stippen op de Nederlandse kaart.

1.Baarlo

2.Kessel

3.Rossum

4.Vianen

5.Alem

6.Neer

7.Winsum

8.Nes

9.Hagestein

10.Wirdum 

10

7

1

8

3

9

4

6

5
2
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10. Over de lijn
Het ontdekken is een oer Hollandse Eigenschap. Eerst lopend, 
van dorp naar dorp. Later hele gebieden per paard of boot. 
Nog weer later per koets en trein. Heden ten dage gaan we 
zelfs naar iedere uithoek van de wereld met het vliegtuig.

Voor de volgende opdracht: Stuur 
je 2 meest reislustige teamgenoten 
naar de markt van Zelhem. Inclusief een koffer gevuld met 
badjas, cowboy hoed (of iets dat er op lijkt), badkleding, laarzen 
(cowboy) en tandenborstel. Vergeet je identiteitsbewijs niet!!! 
(Belangrijk: ID moet nog minstens 3 maanden geldig zijn). 
Vanuit hier zullen wij de teamgenoten mee op reis nemen. 

19.15 uur Inchecken.
19.30 uur Sluiten van de gate.
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5. In the Saloon 
In de saloon wordt het al snel gezellig. Zeker als er een drankje geserveerd wordt. Om 
het nog gezelliger te maken hebben we pelpinda’s voor jullie in de tas gestopt. Om de 
avond helemaal compleet te maken hebben we ook nog bitterballen voor jullie geregeld. 
Deze kunnen jullie om 21:30 afhalen bij cafetaria ‘ het Middelpunt’ .

1. Aap – Noot - Mies
Een avondje in de saloon kan natuurlijk niet zonder pinda’s en bier. Wij hebben de pinda’s 
alvast voor jullie ingeslagen (wel zelf even pellen). Eet de pinda’s lekker op, maak hier 
een leuke foto van en stuur de foto naar opdrachten.dorpsquizzelhem@gmail.com

2. Een avond vermaak in Zelhem op z’n Best is geen probleem
Vandaar dat we met het gehele team van de DorpsQuizZelhem bij alle Saloons van 
Zelhem op bezoek zijn geweest. Bij het voorgerecht dronken we een glas Ice-tea, bij het 
tussengerecht hebben we niets gedronken, bij het hoofdgerecht een glas rode huiswijn, 
het nagerecht hebben we bij de openhaard opgegeten en als afsluiter van de avond 
een Smoks-Hanne koffie. De gerechten die zijn afgebeeld zijn in volgorde van volgende 
restaurants “AttraVerso, Bi’j Nolda, De Heeren van Wolfersveen, Olde Schot, Ellen’s” 
genuttigd.

Het totaal af te rekenen bedrag per persoon bedraagt ___________________________

€ 8,- + €2,20 € 4,95         € 23,50 + € 4,50 € 6,75  € 6,50

€ 56,40
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3. Kentucky Fried Chicken
In de afgelopen weken heeft DQZ meermalen in de media redactionele aandacht 
gekregen. Veelal ook met een grote foto als eyecatcher. Hoeveel kuikens staan er samen 
met Steffan Jolink op de foto in één van de media dragers?

_______________________________________________________________________

4. Howdy Cow
Cowboys hielden natuurlijk van een lekker stukje vlees. Ga naar de slager en beantwoord 
de vraag die je daar gesteld krijgt. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. How do you call them
In Zelhem hebben we in loop der jaren diverse horecazaken gekregen. Maar in het grijs 
verleden, toen het nog Zehlywood heette, bestond alleen the Red Dear. Kun je van 
onderstaande uitspanningen de originele naam geven zoals ze toen in Zelhywood zouden 
hebben geheten? (Tip voor 1 dag zijn de oude namen weer zichtbaar bij de betreffende zaken)

Bi’j Nolda   ________________________________________________ 

Het Witte Paard  ________________________________________________ 

De Smoks   ________________________________________________ 

Ellens   ________________________________________________ 
 
Chinese Muur  ________________________________________________ 

7 stuks

Varkens vlees

At madam No

Americo Bitch

The Lovely Witch

At Blondie

Little Lam
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Vervolg vraag 5. How do you call them
En van welke Zelhemse horceazaken zijn dit oude namen van:

Road House Pay  ________________________________________________

The Late Shoot  ________________________________________________ 

The Otherside  ________________________________________________ 

The Nice Guys  ________________________________________________ 
 
The Goddess   ________________________________________________ 

6. Stewpot
Wanneer de cowboys voor een langere tijd op de prairie verbleven kookten ze 
éénpansgerechten die klaar gemaakt werden in een pot boven een kampvuur. Een goed 
voorbeeld van een stew is Chili con Carne. 
In DQZ tas vinden jullie 5 ingrediënten die voornamelijk in de stewpot werden gestopt. 
Geef de naam van de ingrediënten.

1. ______________________________      2. _________________________________

________________________________      ___________________________________

3. ______________________________      4. _________________________________

________________________________      ___________________________________

5. ______________________________      

________________________________ 

De Tol

Olde Schot

Attraverso

De Heeren van Wolfersveen

La Roma

bruine bonen djintin

chili poeder cayenepeper

tomatenpuree
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7. Solanum Tuberosum
Door de ontdekkingsreizen kwamen er steeds meer uitheemse planten/dieren in 
Europa. Een goed voorbeeld hiervan is onze friet. Hoewel uitgevonden door de “Belgen”, 
hadden we hiervan nooit kunnen genieten als de aardappel niet door de Spanjaarden 
was meegenomen. Onderstaand tref je producten/gerechten aan die zonder deze 
ontdekkingsreizen niet mogelijk zouden zijn om te maken. Welk belangrijke ingrediënten 
zoeken wij en waar komen ze oorspronkelijk vandaan?

Product/gerecht   Ingrediënt   Herkomst
Piña Colada    ___________________ ___________________

Tortilla    ___________________ ___________________

Bolognese    ___________________ ___________________

Koetjes reep    ___________________ ___________________

Cola     ___________________ ___________________

8. Klokslag twaalf uur
In de saloon zaten regelmatig een paar heethoofden bij elkaar. Niet raar dat er af en 
toe een ruzie ontstond die zelfs uit kon draaien op een challenge. De één daagde de 
ander dan uit voor een duel waarbij de schutter met de snelste reactie het won. Ga naar 
https://www.actiespellen.com/spel/Skeet+Challenge en speel dit spel. 
Maak een foto van je High Score en stuur deze voor 23.00 uur naar opdrachten.
dorpsquizzelhem@gmail.com onder vermelding van Skeet Challenge met daarbij je 
teamnummer.  (Schrik niet: bij het tonen van de High Score start een reclameblok vrij 
snel. Na dit blok komt de High Score weer in beeld)

9. Gezelligheid kent geen tijd
Voor gezelligheid in de saloon hebben we natuurlijk jullie hulp nodig. 
Kom om 21.30 uur met 2 personen van jullie team naar de Groes voor een opdracht.

  

Ananas

Maïs

Tomaat

Cacao (geen chocolade)

Coca

Brazilië, Bolivia, Paraguay, Puerto rico 

Midden Amerika

Meso Amerika

Zuid Amerika

Andes Gebergte
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10. Poker
Barman Mitchel staat achter de bar, met 10 barkrukken, in zijn saloon en begint een 
glas whisky in te schenken voor de Sheriff. Verder kan er opgemerkt worden dat de 
drank rijkelijk vloeit en de dames van plezier vertier brengen. Op de achtergrond klink 
een onwelluidend gevleugeld deuntje en in een donkere hoek, waar een treinbank staat, 
zitten een paar Notabelen van Zellywood op fluisterende toon schimmige zaken te doen. 
Aan de ronde tafel zitten 4 ‘huizen bemiddelaars’ op een stoel een spelletje poker te 
spelen en de inzet is grof, want het gaat om de inleg van 4 bouwkavels midden in het 
dorp. De sheriff loopt, net binnen gekomen, naar de bar. De dame van plezier lonkt naar 
een kalende man, die alleen aan de bar staat, loopt er wulps naar toe en pakt hem stevig 
bij de billen vast. Intussen grijpt de dokter, rood aangelopen van woede in de binnenzak 
van zijn colbert. Aan de pokertafel draait de dealer de flop om, waarop één van de spelers 
opstaat en begint te wijzen naar de overkant van de tafel. De kalende man merkt dat er 
iets niet pluis is en duwt de dame van zich af. De sheriff kijkt in de achterwandspiegel 
van de bar en drinkt zijn net ingeschonken whisky in 1 teug op. De barman duikt plots 
onder de bar. Ineens wordt er geroepen “JE SPEELT VALS” met daarop een hard schot, 
gevolgd door doodse stilte.
Resultaat: naast de kruk ligt een persoon, morsdood.

Weet jij wat er gebeurt is? Schrijf op: Wie is er dood, wie heeft het gedaan en waarom.

Wie is er dood?   ________________________________________________

Wie heeft het gedaan?  ________________________________________________

Waarom?   ________________________________________________
    
    ________________________________________________

De Piano Speler  

Mitchel de barman 

zijn muziek was niet om aan te horen
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6. Kwakzalverĳ
1. Hallo he Vera
Sommige cactussen bevatten geneeskrachtige eigenschappen, deze planten worden 
ook wel Aloë Vera genoemd. Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

1. Aloë planten worden tot de Leliefamilie gerekend.   Juist/Onjuist

2. Aloë planten zijn oorspronkelijk afkomstig van Barbados.   Juist/Onjuist

3. Aloë Vera kan de bloedsuikerspiegel stabiliseren.   Juist/Onjuist

4. Aloë Vera kun je eten en drinken.      Juist/Onjuist

5. Aloë Vera bevat mineralen zoals zwavel, calcium, zink, selenium  
en chromium. Daarnaast bevat het vitamines zoals A, C, D & E.  Juist/Onjuist

2. Black Water
Velen kunnen niet zonder. Een dagje zonder een bakkie “troost” of “pleur” geeft alleen 
maar ellende. Ook cowboys konden niet zonder en maakten er wel iets heel speciaals 
van. Wat deden de cowboys vroeger in hun koffie en waarom?  Welke vervelende 
bijwerking kon dit hebben? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. We gaan op reis en nemen mee…
Erica Terpstra heeft mooie reizen gemaakt, zo ook naar de Verenigde Staten om 
daar onder andere Navajo-indianen te ontmoeten. Vlak voor haar vertrek gaat ze 
langs een medicijnman die kan zorgen dat ze haar thuisreis veilig kan afleggen. Welk 
instrumentarium gebruikt hij hier voornamelijk voor?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

---------

--------

------------

-------------

--------

Ze kookten een zilveren munt mee in het water, hierdoor komen zilvermoleculen in 

het water terecht, ze geloofden dat dit voor een sterke weerstand zou zorgen. 

Bijwerking: te veel zorgde voor permanente huidverkleuring

Adelaarsveren 
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4. Smeren maar
In de tas hebben we 5 bakjes met crèmes/zalfjes gestopt. Elk met een eigen werking 
om je mooier, jonger of actiever te maken. Noteer van elk bakje wat voor soort crème/
zalfje er in zit? 

1. ______________________________      2. _________________________________

________________________________      ___________________________________

3. ______________________________      4. _________________________________

________________________________      ___________________________________

5. ______________________________      

________________________________

5. Jomanda?
Hoe kwamen de sjamanen vroeger tot dieper inzicht in de patiënten?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6. Dit is geen Rebus
Wat beelden de onderstaande plaatjes uit?

   

     _____________________________________

     _____________________________________
 

zonnebrandcreme uierzalf

vapo lucht body crème 

yoghurt

Met behulp van trommel en ratelmuziek en geestverruimende planten

Kiespijnboom

Rodezonnehoed
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Vervolg vraag 6. Dit is geen rebus 

     _____________________________________

     _____________________________________

     _____________________________________

7. In de badkuip
De cowboys gebruikten vroeger een ander “Heilzame” middel om zich te ontdoen van 
geestelijke spanning (voorkomen van stress). Zij lieten zich verwennen in  “Dames-
huizen” met een heerlijk warm bad en een goed gesprek. Onderstaand tref je een 
advertentie aan uit de Graafschapbode. We hebben hier een deel van weg gegumd. Hoe 
heette de privé-boerderij en waar in Zelhem stond ie?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

  Amerikaanse toverhazelaar 

Canadese geelwortel

Zilverkaars

Huize Dallas 

Bielemansdijk
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8. Een stripje vol
Tegenwoordig zijn voor veel kwalen en pijntjes diverse medicijnen ontwikkeld, die je 
kunt innemen na bijvoorbeeld een avondje Dorpsquizzen.  Dit zullen vast geen kruiden 
zijn. Hoe zit het met jullie kennis over medicijnen? Geef van de onderstaande plaatjes de 
naam van het medicijn en geeft aan waar het tegen (of voor) helpt. 

________________    ________________     _________________   _________________

________________    ________________     _________________   _________________

________________    ________________   

 

Anticonceptiepil 

niet zwanger worden

Smarties 

Een glimlach

Viagra 

Erectie

Keelpastille 

Schrale keel

Norit 

Diaree

Paracetamol 

Pijn

Diclofinac 

Ontsteking

Purol 

Meer lucht

Hoestsiroop 

Verzachtend

Ibuprofen 

Pijn
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9. Hersen gymnastiek
Wat hebben deze cryptische omschrijvingen gemeen? TIP We zitten nog steeds in de 
categorie kwakzalverij.

1. Vieze kleur 
2. Lekker tussen een broodje 
3. Een auto heeft er vier

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

10. Klopt dit wel helemaal? 
En nu een vraag voor onze eigen veiligheid in Zelhem. 
Wat is hartveilig wonen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Waar in Zelhem hangen AED apparaten? Noem er vijf. 

1. ______________________________      2. _________________________________

________________________________      ___________________________________

3. ______________________________      4. _________________________________

________________________________      ___________________________________

5. ______________________________      

________________________________

Het zijn cryptische omschrijvingen van namen van enkele Zelhemse huisartsen Dr. Bruin,  Dr. 

Burger en Dr. van de Wielen.

Heb hart voor elkaar. Vrijwilligers van Hartveilig Wonen kunnen reanimeren en krijgen een 

oproep als in hun omgeving iemand reanimatie nodig heeft. Ze reanimeren handmatig of komen 

met een AED om eerste hulp te bieden totdat de ambulance er is.

Vele plekken mogelijk

De antwoorden nemen we mee naar de gemeente om duidelijk te maken dat vele 

bewonenrs niet weten waar een AED hangt en het op internet niet te vinden is.
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7. Wild West Zelhem Best
1. Winkelen in Zelhem
Wij zijn aan het shoppen geweest in Zelhem. Weten jullie in welke winkels we allemaal 
zijn geweest? Je herkent de winkels aan de 10 rode cowboy zakdoeken in de etalages. 
Noteer de namen van de winkels. 

1. ______________________________      2. _________________________________

3. ______________________________      4. _________________________________

5. ______________________________      6. _________________________________

7. ______________________________      8. _________________________________

9. ______________________________      10. ________________________________

2. Losse flodders
Geloof het of niet, maar er zijn nog veel mensen die genieten van het schieten met 
zwartkruit. En nee, dit is geen kruit dat illegaal is gekocht, maar de benaming voor de 
schietsport waarbij met historische wapens en buskruit een kogel wordt afgeschoten. 
Waar kun je zoal schieten met vuurwapens? We zoeken de schietbanen die in de 
plaatsen liggen van de voormalige gemeente Zelhem.Noem de plaats en de naam van 
de vereniging.

1. ______________________________      2. _________________________________

3. ______________________________      4. _________________________________

5. ______________________________      

Readshop Oosterink Drogist

New Inche Puur

Bloem Bloemsensatie

Ami Kappers Hobby Shop

Dutch PC Helleborus

Fietsenhuis Jansen

Fout 

Samtosha 

Scot en Lilly

Zelhem – SV Zelhem Halle – Schietvereniging Vios

IJzenvoorde – S.IJ.S Velswijk – SV Juliana

Halle Heide – SKB De Heide (Colenbrander)
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3. Sterren
Onze Sheriff is het dorp rond geweest en is op verschillende plekken zijn sterren 
verloren. Waar zijn deze gebleven? 

________________    ________________     _________________   _________________

________________    ________________     _________________   _________________

_________________   _________________

Smedekinck

Schildersoordschool 
Voedselbank 
Creatief Centrum

Welkoop Thorbeckezaal

Voormalige 
Rabobank Ruurloseweg ’t Winkeltje

Top punt Markt / Smoks Hanne beeld

Kiezelsteen
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4. Kindervakantieweek
Ieder jaar wordt het Pelikaans bos ingenomen door 
groepen kinderen die een week lang de gekste 
creaties/hutten bouwen. En aan creativiteit geen 
gebrek want elk jaar verzint Stichting Jeugd- en 
Jongerensociëteit Zelhem, die de kvk organiseert, 
een nieuw thema. Zo ook het thema ‘Cowboys en 
Indianen’. In welk jaar was dat?

________________________________________

5. The Big Five grootste wilde dieren van Nederland
Op de Langenberg in Zelhem lopen grote dieren rond. Maar ook in Nederland spotten 
we steeds vaker wilde dieren in de nieuwe grote natuurgebieden. Noem de vijf grootste 
zoogdieren van Nederland die in de vrije natuur leven.

1. ______________________________      2. _________________________________

3. ______________________________      4. _________________________________

5. ______________________________     

6. Pelikaanse bos
We hebben het al gehad over de Kindervakantieweek die elk jaar gebruik maakt van 
een bos dat naast de Pol ligt. Een bos, dat als het zou kunnen praten, vele verhalen 
zou kunnen vertellen. Over spelende kinderen, samenkomsten van Notabelen, Duitse 
bezetters in de oorlogsjaren etc. etc.
Toch is het een beetje vreemd dat het bos naar een Pelikaan wordt vernoemd. Wat is 
hier de reden van?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

2000

Wisent (Europese bizon)

Schotse Hooglander

Heckrund

Konikpaard

IJslandse Pony

Koenradus Bennink “den Pellekoan” was eigenaar van het bos.  

Hij was kruidenier en verkocht ook koffie en thee die hij betrok van de gelijknamige 

groothandel uit Zutphen “Rode de Pelikaan”
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7. Wild kamperen
Het is laat op de avond wanneer 
Hester en Martin Kuenen Zelhem 
binnen komen rijden. Ze zoeken nog 
een plek om te overnachten. Helaas, 
alle B&B’s zitten vol en ook het 
Roode Hert heeft geen plek meer. 
Hoe nu verder vraagt Hester zich af. 
Martin heeft wel een idee: ”Laten we 
bij Peppelman kijken of daar nog een 
zeil ligt, dan maak ik daar een tent 
van om in te slapen”. Zo gezegd zo 
gedaan. Op een rustig plekje midden 
in het centrum bouwen ze hun stulpje voor de nacht. Na een romantische nacht ontwaken 
ze. Bij het openen van de tent worden ze blij verrast met een heerlijk ontbijtje, verzorgt 
door het DQZ-team dat gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan. In de ochtendzon 
hebben Hester en Martin op het dichtsbijzijnde bankje het ontbijt wel laten smaken. (Zie 
foto) Bij welk beeld hebben Hester en Martin de tent opgebouwd? 

_______________________________________________________________________ 

Beeld A     Beeld B         Beeld C   Beeld D

D



J A A R G A N G  2 0 1 844

TEAM:
TEAMNUMMER:

8. Ach meid gooi je haren los en maak me ….. 
Zelhem heeft ook zijn wilde jaren gekend waardoor het in de landelijke media en/of op 
de landelijke televisie terecht kwam. Geef bij de onderstaande plaatjes de nieuwswaarde 
en het jaartal aan.

____________   ___________   ____________   ____________   ____________ 
____________   ___________   ____________   ____________   ____________
____________   ___________   ____________   ____________   ____________
____________   ___________   ____________   ____________   ____________
____________   ___________   ____________   ____________   ____________
____________   ___________   ____________   ____________   ____________
____________   ___________   ____________   ____________   ____________

9. Zelhem heeft de wijken genummerd
Waren we ooit een klein boerendorp intussen is Zelhem uitgegroeid tot dorp van formaat 
en zijn we zelfs de grootste van de 5 grote kernen in de gemeente Bronckhorst. Deze groei 
gebeurde voornamelijk door het realiseren van nieuwe wijken. Welke nieuwbouwwijken 
zijn er allemaal binnen de bebouwde kom van Zelhem? Geef hiervan de namen.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

6 Kamp 

1972

Zwarte Cross 

2005

Melk uitrijden 

over land 

2008

Milano 

1981

Wereld kampioen 

Veldrijden 

Gerrit Scheffer 

1975

• Staatsliedenbuurt 

• Bloemenwijk 

• Schildersoord / Schilderswijk 

• Hanenhoek 

• Dennenlust/maccabae 

• De Roskam 

• Het Soerland 
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10. News of de Day
Mensen consumeren het nieuws steeds vaker via sociale media zoals Facebook, Twitter 
en Instagram. Vooral jongeren, meer dan 28 procent, gebruiken deze netwerken als 
voornaamste bron. Toch krijgen ze niet alles mee wat er in de media verschijnt aan 
wetenswaardigheden. Wat weet jij nog wat er afgelopen jaar in Zelhem gebeurd is? 
We hebben enkele koppen uit Contact Bronckhorst Zuid bewaard. Opdracht: Noteer op 
welke datum het plaats heeft gevonden in 2017/2018.

1. Locoburgemeester feliciteert ouders met diamanten huwelijk  

____________________________________________________________________

2. Reünie eerste klas van de Loo-school Zelhem   

____________________________________________________________________

3. Een nieuwe kans voor de boerderij  

____________________________________________________________________

4. SCCSSCHL winnaar regionaal Schooltouwtrektoernooi  

____________________________________________________________________

5. Puck Menkhorst District kampioen Oost Nederland   

____________________________________________________________________

27 juni 2017

9 sept 2017

6, 8, 10 juli 2017

17 sept 2017

18 maart 2017
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8. Koppĳn dossier
1. Op de prairie
Tijdens de jacht op bizons is het gebruikelijk om in het veld te overnachten. Alle 15 
cowboys hebben een deken bij zich en maken ieder een eigen vuurtje zodat ze veilig 
onder de blote sterrenhemel kunnen slapen. Teken naast, boven of onder elk vuurtje 
een slaapplek. De dekens raken elkaar niet, ook niet schuin. De cijfers naast en onder 
de prairie is het aantallen dekens in die rij of kolom.

2. Schaak mat
We gaan op weg met de familie Schiphorst 
en maken een ritje door de natuur van 
Zelhem op de rug van pony Haibibi. Ook 
pony’s kunnen paardensprongen maken. 
Welk woord zoeken we?

____________________________________

____________________________________

A A A

A

A

A A A

A

AA

A A

A A

BOELEKEERSLPAD
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2. “The great back out their”
Cowboy Bill Boy heeft een stuk land bemachtigd in ‘the great back out their’. Wat is de 
lengte van de diagonaallijn van zijn kersverse stukje grond? Belangrijk om te weten: 
de straten zijn 10 meter breed. (Let op: de tekening is niet op schaal getekend)

_______________________________________________________________________260m
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4. Reken uit
Johan en Herman zijn uitbaters van een herberg in Salehem, wat in die tijd gelijk stond 
aan kooplieden. Op een avond krijgen ze Keizer Karel V met zijn gevolg op bezoek. Het 
gezelschap maakt er een gezellige boel van met eten en drinken. De volgende dag 
betaald Karel 26 Daalder en 5 Pond.

Wat had Keizer Karel werkelijk moeten betalen in Daalder? Hoeveel stuiver hebben 
Johan en Herman verdiend, rekeningen houden met dat ze tiende penning moeten 
afstaan? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

30 Daalder 591 stuiver
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5. Roll the dice
In de saloon wordt niet alleen veel poker gespeeld, er wordt ook wel eens gegokt met 
het lot, zoals de stenen worden genoemd waarmee wordt gedobbeld.
Bas gooit 5 maal achter elkaar met 2 dobbelstenen. De uitkomst van iedere worp wordt 
berekend door het aantal gegooide ogen van de 2 stenen te vermenigvuldigen. (Dus niet 
bij elkaar opgeteld) Voorbeeld als Bas 3 en 4 gooit, is de uitkomst 3x4= 12

1e Worp  .... 
2e Worp geeft 5 punten meer dan de eerste worp
3e Worp geeft 6 punten minder dan de tweede worp
4e Worp geeft 11 punten meer dan de derde worp
5e Worp geeft 8 punten minder dan de vierde worp

Hoeveel punten haalde Bas in iedere worp afzonderlijk?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6. Geheime taal

Welk woord heeft zich in deze reeks “Keoiltoansiisnaotlioek” tweemaal gevestigd en hoe? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

10 

15 

9 

20 

12

Kolonisatie.  

Laat telkens één letter vallen en lees van links naar rechts en van rechts 

naar links het antwoord.
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7. Driemaal is scheepsrecht
Onderstaand tref je omschrijvingen aan waarbij het te geven woord 3 maal een andere 
betekenis heeft. 

• Het is een fotomodel
• Je kunt er uit drinken
• Het is een soort haar  

 
Wij zoeken het woord: __________________________________________________ 

• Je kunt het knippen
• Vrouwen willen het behouden
• Je kunt het ook zagen 

 
Wij zoeken het woord: __________________________________________________ 

• Het is een vogel
• Het is een plant
• Het is een aansporing 

 
Wij zoeken het woord: __________________________________________________ 

• Het is een taal
• Het is een vrucht
• Het is een bestuursambtenaar  

 
Wij zoeken het woord: __________________________________________________ 

• Het kan met een ei
• Term voor een gehaaide, zelfzuchtig persoon
• Kok of keukenprinses die er mee is gestopt  

 
Wij zoeken het woord: __________________________________________________ 

Kroes

Figuur

Hop

Mandarijn

Uitgekookt
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8. Het lijkt wel Nederlands 
Vertaal de volgende woorden naar het Nederlands dat wij begrijpen:

• Moltrein    ___________________________________________

• Lugwaardin   ___________________________________________

• Verneukbeentje   ___________________________________________

• Geraasbesoedeling  ___________________________________________

• Kleefbroek   ___________________________________________

• Inligting-Aftrekplek  ___________________________________________

• Kaalgat    ___________________________________________

• Bollemakiesie   ___________________________________________

• Padvalk    ___________________________________________

• Verkleurmannetje  ___________________________________________

9. Puur een Gok
Kies een willekeurig getal. Voorwaarde is dat het een positief en geheel getal moet zijn. 
Alleen het team dat het laagste unieke getal heeft gekozen krijgt hier punten voor!

_______________________________________________________________________

Metro 

Stewardess 

Telefoonbotje 

Geluidsoverlast 

Legging 

Toerismebureau 

(Poedel / Spier) Naakt 

Koprol 

Verkeersagent 

Kameleon

2
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10. Spaghetti Western
Bud Spencer en Terence Hill zijn wel de bekendste personages van westernfilms die 
in Italië werden gemaakt. Veelal komische films met vele rare wendingen.Zo ook deze 
spaghetti-brij hiernaast. Zie jij welk cijfer met welke letter verbonden is?

Antwoord:
 

_________________2C
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9. Groepsopdrachten
1. Een goed begin is het halve werk. (25 punten)  
Ga aan de slag met jullie eigen originele ‘wanted’ poster. Gebruik hierbij knutselspullen, 
jullie creatieve brein, de computer etc. Post jullie poster op Facebook, tag de pagina van 
@dorpsquizzelhem en haal zoveel mogelijk likes op jullie originele bericht binnen. 

Op de quizavond, 20 april, zullen we de team captains, voorafgaand aan het uitdelen van 
de quizboeken, vragen hoeveel likes er zijn binnengehaald. Neem om dit aan te tonen 
een telefoon of computer met Facebook mee. Jullie hebben dus tot 20 april 18.45 uur de 
tijd om een poster te maken en zoveel mogelijk likes binnen te halen! 

De volgende punten zijn te behalen; 
- 25 Punten bij 500 likes of meer
- 20 Punten bij 400 likes 
- 15 punten bij 300 likes 
- 10 punten bij 200 likes
- 5 punten bij 100 likes 
- 2 punten bij minder dan 100 likes 
(al bij 1 like krijg je dus al 2 punten)

LET OP: 
DEZE PUNTEN KUN JE BIJ HET LEZEN VAN DIT BERICHT NIET MEER VERZAMELEN!

2. Lekkerbekken (50 punten) 
Voor deze opdracht hebben wij een unieke locatie geregeld. Op maandag 23 april 
verwachten wij jullie om 19.30 uur bij de Heeren van Wolfersveen. Hier hebben wij een 
leuke groepsopdracht voor jullie voorbereid. Het enige wat jullie mee hoeven te nemen 
is goede zin. 

3. Wild West Party (25 punten) 
Zaterdag 28 april a.s. is de prijsuitreiking bij het Witte Paard in Wild West style. Wat 
zou het mooi zijn als iedereen in stijl zijn opwachting maakt. Om jullie hierin een beetje 
te verleiden zullen we alle groepen beoordelen op de originaliteit en prachtheid. ‘S 
avonds zullen we na de prijsuitreiking een feestje vieren onze muzikale begeleiding van 
“Rotation”. 
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10. Sponsorvragen
1. Mode voor mannen en vrouwen
Just men Mode is sponsor sinds het eerste uur. Een gezellige knusse kledingzaak in 
hartje Zelhem. Marli van Zadelhoff heeft over Just Men / by Seven een presentatie 
gemaakt in 2016. In deze presentatie noemt ze de verschillende merken op die Irma in 
haar winkel heeft hangen. Hoeveel damesmerken somt Marli op?

_____________________________________________________

2. Laat (niet) over je heen lopen
Al ruim 20 jaar worden er in Zelhem door HCE Houtprodukten, Parketvloeren met 
een uiterst modern machinepark geproduceerd. Een hoogwaardig product onder de 
naam Alfa-Parket dat  verkrijgbaar is in verschillende houtsoorten zoals Europees 
eiken, Jatoba, Zwarte Kabbes, Maple en Robijn. Naast lamelvloeren produceert HCE 
Houtprodukten ook 3 andere vloeren. Noem de 3 vloeren: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Vakantie in de Achterhoek.
Het Zelhemmertje is uitgegeven door Tip Zelhem (Toeristisch Informatiepunt Zelhem) 
om Zelhem en omgeving te ontdekken. Het boekje bevat nuttige informatie over o.a. de 
verschillende toeristische plekken, overnachtingen, wandel- en fietsroutes, genieten/
eten/drinken  en andere handige adressen. Door wie is het handige boekje vormgegeven? 

_______________________________________________________________________

4. Stil blijven zitten als je geschoren wordt
Bij Ami Kappers aan de Doetinchemseweg 18a, kun je zonder afspraak binnen lopen 
maar je kunt ook online of telefonisch een afspraak plannen. Met welke score wordt Ami 
online beoordeeld? 

_______________________________________________________________________

7

Tapis 

Bourgogne 

Visgraat

Lisa Nijen Es

7,8
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5. De paden op de lanen in
Pieterpad lopers hebben al vaak 
verteld dat Zelhem één van de mooiste 
gemeenten is om doorheen te lopen 
vanwege de natuur en verscheidenheid 
aan landschappen. Daardoor komen 
veel lopers terug om ook andere routes 
te lopen zoals Boelekearlspad, Bos en 
Enkroute, Stuivezandroute, etc. Een extra 
mooie opsteker is dat Bronckhorst is 
genomineerd als Wandelgemeente van 
het jaar. Ga met zoveel mogelijk mensen 
(allen via een eigen IP adres/mobiel netwerk) naar de www.wandelkrant.nl en stem 
op Bronckhorst. Iedere 10 unieke stemmen levert punten op. Laten we zorgen dat 
Bronckhorst bovenaan komt te staan.

6. Uit een goed Hart
Heb je iets huishoudelijks, speelgoed of decoratie nodig. Blokker Zelhem heeft een 
uitgebreid assortiment en wekelijks interessante aanbiedingen. Daarnaast staat 
Blokker Zelhem bekend om haar goede service. Niet alleen in de winkel maar ook ver 
daar buiten getuigen de recensies op internet. Wat heeft Blokker Zelhem opgestuurd 
naar Jorina Martens-Ebbers met als dank een lovende recensie?

_______________________________________________________________________

7. Party time
De prijsuitreiking en het afsluitfeest van DQZ zal dit jaar bij het Witte Paard 2.0 plaats 
vinden,  dus niet in Wolfersveen zoals de 2 vorige edities van DQZ. Dat scheelt een stukje 
fietsen ;)  Op de site van het Witte Paard is een foto aanwezig met allemaal fietsen erop. 
Hoeveel lampen zie je in de vensterbank staan? 

_______________________________________________________________________

8. Ideaal
Radio Ideaal  wordt beluisterd en bekeken door vele Bronckhorstenaren. Via Facebook, 
Ether, Kabel en Internet informeert Ideaal over de laatste nieuwtjes. Kijk tussen 21 
uur en 23 uur naar IdeaalTV en beantwoord de DQZ vraag die voorbijkomt tijdens deze 
uitzending.

_______________________________________________________________________

We zijn wandelgemeente van het jaar geworden

Wolvenknuffel

7

Hengeloseweg / Country linedance CCCD / Arno Berendsen / E
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9. Hoe botert het tussen jullie?
Zuivelfabriek “Erica” is in 1903 begonnen met produceren van zuivelproducten waaronder 
boter. Op 3 mei 1976 is de Coöp “Erica”door  ViV Buisman overgenomen. Sinds die tijd 
wordt er boter en room verwerkt tot botervet. Nog steeds is dit het belangrijkste product 
dat vanuit Zelhem over de hele wereld wordt verkocht. Hoeveel jaar bestaat Royal 
VivBuisman dit jaar? 

_______________________________________________________________________

10. Mag dit? 
Rijschool Lidy zien we dagelijks rond rijden door het dorp met een cursist die graag het 
rijvaardigheidsbewijs wil halen. Veelal voorkomende zinnen zijn: “Sla hier linksaf”, “Uw 
wilt hier rechtsaf mag dat?” of “Neem maar gebak mee want je bent geslaagd”. Welk 
slagingspercentage heeft Rijschool Lidy op eerste examens:  

_______________________________________________________________________

11. Scheffer badkamers,
is al jaren een toonaangevend bedrijf op gebied van sanitair en badkamer inrichting. 
Op de site van Scheffer Badkamers staan veel adviezen en tips. Waarmee kun je een 
kunststof wastafelblad preventief inwrijven zodat deze direct water en vuil afstoot. 

_______________________________________________________________________

12.  Van Korrel tot borrel
Distilleerderij de Bronckhorst is een jong bedrijf waar op ambachtelijke wijze gebrouwen 
en gestookt wordt. Naast de verschillende eau-de-vie’s, jeneverbessenwater en brandy, 
heeft Erik Legters ook het eerste distillaat op vaten liggen. Deze moeten minimaal tot 
voorjaar 2021 liggen om gebotteld te gaan worden als Whisky (lagering minimaal 3 jaar 
en 1 dag). Onder welke naam gaat deze Whisky gebotteld worden.  

_______________________________________________________________________

150

Autowas

71 - 75

Dahomey
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11. Geheime opdracht
Hi Ha Ho, let’s go! (100 punten) 

Stuur voor de geheime opdracht één superslim, superlenig en superknap teamlid naar 
Sporthal de Pol. 

1. Aanvang geheime opdracht: 20.30 uur.
2. Geen pottenkijkers, elk team stuurt één afgevaardigde.
3. Te laat betekent geen deelname aan de geheime opdracht. 
4. Meenemen: cowboyhoed, cowboylaarzen, kam/borstel en identiteitsbewijs. (Let op: 
ID moet nog minstens 3 maanden geldig zijn). 

Verdere uitleg volgt op locatie!
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Zo het zit er op...
De vragen in dit Quizboek zijn gemaakt, waarmee de grootste taak er voor jullie opzit. Er zullen hier 
en daar wat zweetdruppeltjes door de kamer gevlogen hebben bij de verschillende deelnemende 
teams. Maar dat geldt niet alleen voor jullie. Ook voor ons als organisatie was het best spannend. 
Zou alles uitgekomen zijn zoals we dat voor ogen hadden...? Zijn we niets vergeten...? Nu doen wij dit 
ook allemaal pas voor de derde keer en dan kunnen er best hier en daar punten zijn die we volgend 
jaar anders zouden moeten of kunnen doen. Wij zouden daarom graag van jullie TIPS en TOPS willen 
krijgen, zodat wij daar de volgende editie mee aan de gang kunnen.

TIPS: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

TOPS:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

We  zien jullie graag volgende week zaterdag 28 april 2018 bij het Witte Paard tijdens het Wild West 
Zelhem Best themafeest waarbij we bekend kunnen maken welk team de hoofdprijs van €500,- in 
ontvangst mag nemen.

Tot dan!
De Organisatie DQZ

P.S. Deze pagina is geen onderdeel van de Quiz. 
De tips en tops kunnen ook op 28 april 2018 aan ons worden gegeven.


