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VOORWOORD
Zo. Voor jullie ligt een dikke pil met vele vragen, opdrachten en breinbrekers. Uiteraard
bestaat het gros weer uit onderwerpen over onze mooie dorpen. De 3e editie alweer
van onze Dorpsquiz Ammerzoden – Well. Wij hadden 2 jaar geleden niet kunnen (en
durven) bedenken dat het zo’n succes zou zijn, waar gedurende het hele jaar over
gepraat wordt.
Wij merken dat wij als organisatoren ook steeds meer onder een vergrootglas komen
te liggen. Al staan we nietsvermoedend boodschappen te doen of ergens met een mobieltje in onze hand. We krijgen dikwijls een opmerking in de trant van; “Das zeker vur
de dorpsquiz” of “Houdt hum in de gaoten”. Wij vinden het schitterend om te merken
dat het de mensen bezig blijft houden. Terecht overigens, want zeg nou zelf, wie wil
er nou niet eeuwige roem en de daarbij behorende cheque van €250,- winnen. Daar
kun je toch een gezellig avondje van borrelen of lekker barbecueën. En de teams die
al vaker hebben meegedaan weten inmiddels; een goede voorbereiding en een goede
strategie is meer als het halve werk.
De geheime opdracht van dit jaar is voor het eerst niet geheim. Jullie hebben al 2
weken de tijd gehad om deze te kunnen maken dus wij gaan er wel een beetje vanuit
dat deze punten al binnen zijn. Lekker toch? Want, zoals gezegd, een goede voorbereiding is het halve werk.
Ook dit jaar zullen jullie veelvoudig van jullie thuishonk weg moeten om vragen te beantwoorden en om aan opdrachten te kunnen voldoen. Wij willen jullie wel écht op het
hart drukken dat je moet denken aan je eigen veiligheid en die van een ander. Denk
dus goed na waar je je fiets, scooter of auto neerzet als je op onderzoek uitgaat. Dat
gezegd hebbende willen wij jullie vooral heel veel plezier wensen tijdens deze avond.
Denk tijdens het invullen van dit boek ook aan de innerlijke mens! Misschien vind je het
de tijd niet waard om je team van een bakkie koffie of lekker koekje te voorzien, maar
zonder energie kun je ook niet voor de volle 100% denken en doen!
We zien het boekje met alle ingevulde en uitgevoerde opdrachten graag terug tussen
23.00 uur en 23.30 uur. De locatie om in te leveren is dit jaar dorpshuis “Ons Huis” in
Well. De zijingang wel te verstaan! Om 23.30 zullen er mensen van de organisatie bij
de deur staan om te klokken hoeveel minuten je te laat bent. Iedere minuut staat voor
een aantal strafpunten, ben dus op tijd!
Dan rest er ons verder niets om jullie heel veel succes maar bovenal heel veel plezier
te wensen. Zorg dat je op genoemde tijden op de juiste plaatsen bent, want al ben je
maar 1 minuut te laat… Helaas, pindakaas…
Mochten er ondanks al ons werk en de pogingen om het duidelijk te maken tóch vragen ontstaan dan is er de gehele avond de mogelijkheid om met ons te chatten via
onze Facebook pagina. Een speciaal team met knappe koppen zal proberen de paniek
te kalmeren en duidelijk de opdracht aan jullie uit te leggen.
Klachten en opmerkingen (maar ook complimenten en tips) over de organisatie zijn
achteraf uiteraard welkom. Dit graag, respectvol sturen naar info@dorpsquiz.com
Organisatie Dorpsquiz Ammerzoden Well
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De organisatie
Een idee wat uit enthousiasme nu al volledig uit de hand is gelopen gaat hopelijk
voor een mooie traditie zorgen. Onze drijfveer is vooral de dorpen actief houden.
Nieuwe dingen organiseren en hopelijk anderen inspireren om dingen te organiseren
zodat we met ons allen de dorpen levendig kunnen houden.
Onze organisatie bestaat uit een tien-tal dames en heren van carnavalsvereniging
6xZat. Allen verbonden aan Ammerzoden en/of Well en dol enthousiast om jullie aan
het spel te krijgen.
Joel Bouwmeester, Martine Eggink, Anique van de Meent, Nick van den Bosch, Twan
Verlouw, Ronnie Roeters, Eefje van Buuren, Erik van Buuren, Bram Eggink,
Ron Kraay, Marian Hoskam en Judith Kooiker
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BELANGRIJK!
Tijdens deze Quiz zijn er vragen waarvoor je ‘op pad’ moet. We begrijpen dat
je zo snel en goed mogelijk de opdrachten wil oplossen/afwerken, maar denk
daarbij wel aan de veiligheid van jezelf, maar zeker ook van de medeweggebruikers.
Actie!!
Er zijn vragen opgenomen in deze quiz waarvoor wat meer gedaan
moet worden dan alleen maar het opzoeken en beantwoorden van
een vraag. Hiervoor zal iemand uit het team erop uit moeten. Deze
vragen zijn herkenbaar aan het ‘Actie’ logo.
Opdrachten op bepaalde tijdstippen
Loop alle vragen eerst goed door, er zijn opdrachten bij die op ‘bepaalde tijdstippen’ uitgevoerd moeten worden!
Wanneer dit logo bij een vraag staat, moet je even kijken wanneer
jullie team die opdracht moet uitvoeren.

Opdrachten met ondersteuning op de website
Opdrachten met dit icoon hebben items of onderdelen vermeld
staan op de website. Bij deze opdrachten staat ook een url (www.)
vermeld waar u het onderdeel kunt vinden.
Quizboek goed invullen en inleveren
Alle antwoorden op de vragen dienen in het Quizboek te worden ingevuld bij de
desbetreffende vragen. Alleen teams die hun quizboek tijdig (vóór 23.30 uur) en op
de juiste manier inleveren, dingen mee naar de hoofdprijs. Onder ‘de juiste manier’
verstaan wij; alle pagina’s van het vragenboek in de juiste volgorde, en alle attributen
die vanuit een vraag mee moeten worden ingeleverd! Wij kennen geen punten toe
aan niet of slecht leesbare antwoorden.
Wanneer moet het quizboek ingeleverd worden?
Het ingevulde quizboek moet worden ingeleverd op 12 april 2019 tussen 23.00 uur
en 23.30 uur in Dorpshuis ‘Ons Huis’.
Wat is de juiste volgorde van de rubrieken?
Leg alle genummerde pagina’s van het quizboek op de juiste volgorde
Er zijn 10 categorieën, te weten;
a. Bloemetjes en Bijtjes
b. Q-linair
c. Reken er maar niet op
d. Erop uit
e. Puzzelen

f. Scheitkunde
g. Films en muziek
h. Geografie
i. Geschiedenis
j. Ons dorp
4

BELANGRIJK! (vervolg)
Geheime opdracht
Naast eerder genoemde categorieën is er ook nog een geheime opdracht. Deze was
al bekend en moest bij het ophalen van het boek ingeleverd worden.
Uitslag
De uitslag van de DorpsQuiz Ammerzoden-Well 2019 wordt bekend gemaakt tijdens
een afsluitende avond op zaterdag 20 april 2019 in ‘The Sacred Heart Pub’. Deze
gezellige avond begint om 21.00 uur. Rond 21.30 is de prijsuitreiking. Deze duurt
maximaal een half uur. Tijdens de avond gaan we i.v.m. de tijd niet in op de antwoorden, deze zullen de dag erna op onze website staan. Vragen, tips en/of opmerkingen
hierover mogen gemaild worden naar info@dorpsquiz.com.
Contact met de organisatie
Wij zijn tijdens de avond met een team online bereikbaar via onze chat van onze
facebookpagina www.facebook.com/DorpsquizAmmerzodenWell of op de e-mail
info@dorpsquiz.com.
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DE
VRAGEN
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Bloemen & Bijtjes
1. Van onderstaande afbeeldingen krijgen sommige van jullie vast rode
oortjes.. Uit welke logo’s hebben wij deze afbeeldingen geknipt?

Kamasutra
.........................................................

Christine le Duc
.........................................................

Durex
.........................................................

Rooie oortjes
.........................................................

2. Skeletten van dieren

Schaap
............................................

Vos
................................................

Buildeldier
.......................................

Otter
...............................................

3. In de goodiebag zit een grote enveloppe met daarop “Herbarium”. Lever
een mini-Herbarium in van de bloemen die vermeld staan op de pagina’s in de
envelop en vul deze aan met de latijnse naam. Zet de naam van je team op de
envelop en lever deze dichtgeplakt in met het quizboek.
4. Dierengeluiden
Ga naar de website (zie link hiernaast) en beluister de
geluidsfragmenten. Welke dieren hoor je?

www.dorpsquiz.com/dierengeluiden

Wesp
a..................................................

Nijlpaard
c..................................................

Eekhoorn
b..................................................

Pinguin
d..................................................
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Bloemen & Bijtjes
5. Ga naar de website (zie link hiernaast). Beluister de fragmenten bij vraag 5.Bij welk (film/tv)
dier hoort dit geluidsfragment?
www.dorpsquiz.com/filmtv

Boes
a..................................................
Roadrunner
b..................................................
Samson
c..................................................

6. Oude bossen kunnen een climaxstadium bereiken met een evenwicht tussen het
aangroeien en afsterven van plantenmateriaal. Ongerepte tropische regenwouden
blijken echter jaarlijks 1,3 miljard ton aan koolstofdioxide vast te leggen. Dat wordt
afgeleid uit onderzoek in Afrika en in het Amazonegebied. Een extra argument voor
het beschermen van bossen.
Naar aanleiding van het gegeven dat bepaalde regenwouden netto CO2 opnemen, worden twee uitspraken gedaan over de gemiddelde jaarlijkse netto en
bruto primaire productie (NPP en BPP) in deze regenwouden:
1 de NPP is er ongeveer nul.
2 de BPP is er gelijk aan de NPP.
Welke van deze uitspraken is of zijn juist? (omcirkel deze)
A. Geen van beide
B. Alleen 1
C. Alleen 2
D. Beide zijn juist.
7. Wat kruipt daar in huis?

Klopkever
.........................................................

Zilvervisje
..............................................................

Stofluis
.........................................................

Hoofdluis
..............................................................
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Bloemen & Bijtjes
8. Vrouwen hebben veel vaker last van een
blaasontsteking dan mannen. Dit komt onder
andere door verschillen in de bouw van de
urogenitale organen van mannen en vrouwen.
A. Noteer zo’n anatomisch verschil.
De opening van de urinebuis ligt bij vrouwen dichter bij de anus, waardoor
......................................................................................................................................
darmbacteriën deze opening makkelijker kunnen bereiken.
......................................................................................................................................
B. Verklaar aan de hand daarvan waardoor de kans op een blaasonsteking bij
vrouwen groter is dan bij mannen.
De plasbuis is bij vrouwen veel korter dan bij mannen, waardoor de afstand tot
......................................................................................................................................
de blaas voor bacteriën veel korter is.
......................................................................................................................................
9. Hoe heten deze dieren?

Benji
................................

Air Bud
..................................

Bobby
.............................

Charlotte
......................................

10. Waar in Ammerzoden-Well is deze voortuin?
Vul de Straatnaam + huisnummer in

Wellsedam 18

a..................................................

Hoofdsteeg 34

c..................................................

Secretaris schokkerstraat 8

b..................................................

Vossenakker 25

d..................................................
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Q-linair
1. Welk typisch gerecht maak je met de volgende ingrediënten:
Gehakt, aardappels, knoflook, oregano, paprikapoeder, kaneel, tomaten, aubergine, zoete puntpaprika, roomkaas naturel, geraspte kaas, olijfolie, peper en
zout?
Mousaka
.......................................................................................
2. Ingrediënten van een verpakking, wat ontbreekt nog?
In vruchtenhagel van de Ruijter zitten de volgende ingrediënten: Suiker, tarwezetmeel, dextrose, natuurlijk aroma, kleurstoffen (beta-caroteen, karmijn).
Appelsap, saffloerextract
.......................................................................................
3. In het hoofdingrediënt van Falafal, een vegetarisch Noord-Afrikaans gerecht,
zit een dierennaam verborgen? Welk ingrediënt bedoelen we?
Kikkererwten
.......................................................................................

4.Welke soorten kruiden zie je onderstaand?

Rozemarijn
.........................................................

Dille
.........................................................

Ook dille
.........................................................

Peterselie
.........................................................

5. Als ik een tomatensoep bij de chinees haal en een mini schotel (kip) bij Bizo
en afsluit met het kleinste softijsje van de stefantino met discodip wat ben ik
dan kwijt?
Totaal € 11,8v0
€.................................................................................................................
Tomatensoep 2,30

Softijsje disco 1,50

Mini schotel kip 8
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Q-linair
6. Foto’s van ‘gerechten’ welke is dit?

Chili con Carne
.........................................................

Frikandel speciaal
.........................................................

Mac and Cheese
.........................................................

Worstenbroodje
.........................................................

7. Welke vergeten groenten zie je hier?

Kardoen
.........................................................

Rammenas
.........................................................

Broccoletto
.........................................................

Palmkool
.........................................................
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Q-LINAIR
8. Welke koks zijn hier afgebeeld?

Mariella Koks
<...........................................
Piet Hein Megens
..........................................>

Pim Haaksman
<..........................................
Ron Blauw
..........................................>

9. In de goodiebag zit een enveloppe met daarin verschillende plastic zakjes. In
deze theezakjes zitten kruiden. Ruik, proef, kijk etc.. en ontdek welke kruiden er
in het zakje zitten.
A Nootmuskaat
B Mosterdzaad
C Gember
D Karwijzaad
E Foelie
F Komijnzaad

10. Noem zoveel mogelijk eten wat begint met een Q
.......................................................................................................................................
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REKEN ER MAAR NIET OP
1. Hoeveel taarten kan ik bakken met de volgende ingrediënten?
25kg bloem
2 kg boter
40 kg suiker
10 kg appels
600 gram Rozijnen
Ruim voldoende kaneel en zout
Ingrediënten taart:
200 gram bloem
175 gram boter
100 gram suiker
750 gram appels
40 gram rozijnen
snufje kaneel
snufje zout
11
taarten
..................................................................................................
2. Op de zilvervlootrekening (een spaarrekening voor jongeren) werd bovenop de
jaarlijkse rente van 3,5% per jaar aan het eind van de totale spaarperiode van minimaal 5 jaar nog een extra premie van 10% verstrekt. Willem had na 6 jaar sparen
€430,32 op zijn rekening staan. Hij wil nog 1 jaar doorsparen en dan al zijn geld
opnemen. Om in totaal €600 op te kunnen nemen moet hij aan het begin van het
zevende jaar extra geld op zijn rekening zetten.
Hoeveel geld moet hij extra op zijn rekening zetten?
96,68 tot 96,69
.......................................................................................
3. Om het volume van een vis gooit Rob de vis in een bak met water. Het water stijgt
met een halve centimeter. Hoeveel liter is het volume van de vis?
0,6 Liter
..................................................................................................................
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REKEN ER MAAR NIET OP
4. Fotografeer de volgende wiskundige hulpmiddelen en lever deze foto’s per
mail in bij info@dorpsquiz.com voor 23.00 uur. Zet in de onderwerpregel je
teamnaam:
Passer
Geodriehoek
Rekenmachine
Telraam

5. Welk dier kan rekenen?
Resusapen
zijn de enige soort dieren die kunnen rekenen
.......................................................................................................................................

6. Hoeveel bankjes staan er op de molendijk?
3
....................
7. Hoe goed ken jij de tafels? Waar in Ammerzoden/Well vind je deze tafels?

Wellse Veerhuis ............................
Varieer Kappers
............................

Statafel De Ster
............................

PingPongtafel
Speeltuin
de Molendijk
............................

8. Hoe geef je ‘gezellig’ rekenkundig weer?
61773236
.......................................................................................................................................
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REKEN ER MAAR NIET OP
9. Een buschauffeur had een drukke rit. De eerste elf mensen die hij meenam
gingen een voor een de trein in. Daarna reed de bus zeven minuten tot de
volgende halte. De volgende drie mensen deden er vier minuten over om in
te stappen. De bus reed daarna tien minuten tot de volgende stop. De laatste
zeventien mensen die in stapten deden er twee minuten over. De buschauffeur
reed veertien minuten door en toen was hij bij de laatste halte. Hoe laat kwam
hij hier aan?
13:36
.......................................................................................................................................
10. Cryptische rekensom:

Wat is de uitkomst van de som?
16
.......................................................................................
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EROP UIT
1. Ga naar de supermarkt en lever
minimaal 1 product aan statiegeld
in en zorg ervoor dat je kassabon
een totaalbedrag van €3,40
aangeeft. Plak de kassabon in het
quizboek.

PLAK HIER UW BON

2. Ik bestel bij cafetaria Stefantino een klein supertje speciaal met een middel
milkshake aardbei en een kroket on the side. Wat moet ik betalen?
€ 7,75 ( Super speciaal 3.65, middel milkshake 2.60, kroket 1.50 )
...............................................................................................................
3. Fietstocht:
Jullie starten vanaf de parkeerplaats bij de tennisvereniging. Vanuit daar gaan jullie
rechtdoor naar de Mr Lagrostraat. Als je rechtdoor rijdt zie je een brievenbus met
27 erop. Hier gaan jullie rechts af. Na het fietsroute bord staat een paal
nummer .......
van het waterschap met de nummers en letters ................
45A2480 erop. Dan gaan jullie met
de bocht mee naar links. Aan de rechterkant staat een hek waar je niet mag komen
461 . Tussen de huizen met nummer 17 en ...
19gaan jullie linksaf. Daarna
volgens Art. ......
bos
de 2e rechts, de .......dammen
op. Aan het einde ga je rechts en zie je recht voor je
689,3 en 346 . Je
een rode en 2 blauwe bordjes. Tel alle nummers op dan heb je ......................
gaat rechtdoor het onverharde pad op en gelijk links af. Daarna ga je even een stukje
rechts. Aan de rechterkant zie je 11 borden. Van wie/wat is het middelste groene
hoppies. Je draait weer om en gaat aan het einde rechts. Aan het einde
bord? : .............
matig uw snelheid
weer rechts, daar zie je een geel fluoriserend bord met LET OP ..........................
Op de kruising staan links 6....blauwe ringen op de weg. Je gaat bij het kruispunt
rechtdoor en daarna de 2e rechts. Na het speeltuintje ga je linksaf. Hier staat een
lieveheersbeestje Aan het einde van het brandpad
wipinsect. Welk insect is het? : ............................
17 erop. Je gaat
ga je linksaf. Je rijdt nu recht tegen een lantaarnpaal met nummer ....
rechtsaf, rijdt dan de stoep af en gaat rechtdoor. Daar kom je aan het einde wederom
een lantaarnpaal tegen met een rood bordje B......
130 erop. Hier ga je rechtsaf en dan
met de bocht mee. Aan het einde ga je weer rechts en daarna gelijk links. Je rijdt nu
recht tegen het huis heteind
....... aan. Je blijft de weg volgen en gaat voor Boonkamp 29
dwars
rechts en dan gelijk links. Je volgt de brandgang en steekt het .............land
over. Je
volgt de brandgang en gaat aan het einde linksaf en dan gelijk rechts en dan weer
links. Hier zie je voetstappen
................... op de weg. Je volgt de weg en ziet rechts een brandtrap
15
met...... treden. Je gaat het zebrapad over en gaat aan het einde rechts de lange
..........hof
op. Daarna gelijk weer links de brandgang in en ongeveer op de helft staat een elektrische tijdhuisje, welk nummer moet je bellen0800-9009
................. Aan het einde ga je rechtsaf, waarna je op de Wellse
.....................dam komt. Hier ga je links en gelijk rechts, waar
2 garagedeuren ziet. Dan ga je rechts en rijdt je zo weer de
je aan de rechterkant .....
brandgang in. Je gaat de eerste rechts en hebt links .......berjaardenwoningen.
Aan
5
het einde ga je rechts en dan de eerste weg het pleintje op. Daar heb je een uitrit
voor de ....................................................
brandweer
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EROP UIT
4. Ga naar de onderstaande plaatsen en zoek de verschillen met de foto’s.
(omcirkel de verschillen ten opzichte van de echte wereld)

Put op straat, Naam wit huis, lantaarnpaal voor wit huis, schoorsteen wit huis

Piek, lantaarnpaal, klok

Piek, lantaarnpaal rechts langs
kasteel, raam

5. Ga naar het digitale informatiebord en kijk welke zin er vanavond op staat.
Hebben
jullie het naar je zin?
.......................................................................................
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EROP UIT
6. Wij hebben verschillende foto’s gemaakt van voorgevels van huizen. Herken
jij deze?

...................................
Mr Lagrostraat 5

...................................
...................................
Wit
huis Maaijenstraat 1 Burg.
van Wordragenstraat 3

7. Er liggen drie schatten verstopt. Kunnen jullie ze
vinden? Het team die een schat gevonden heeft zal ook
een gouden munt aantreffen. De gouden munt lever je in
bij het inleveren van het quizboek. Wie het eerst komt,
wie het eerst maalt!!
Cryptische omschrijving
De Schat ligt op een plaats waar vroeger opgetreden en gezongen werd. Daarna
werd het vooral gebruikt als hangplek. Zoek goed hij ligt er echt, maar als u te laat
bent is hij weg!
GPS Coördinaten
De schat ligt hier: 51°45’14.2”N 5°13’41.0”E.
Zorg dat u de eerste bent. Er is namelijk maar 1 schat verstopt!
Schatkaart:
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EROP UIT
8. Download de Pokemon go app en zorg dat je vanavond een Pokémon gevangen hebt. Maak hier een printscreen van en mail dit naar info@dorpsquiz.com
met het onderwerp ‘’Pokémon’’ en je teamnaam. Hoe sterker je Pokémon, hoe
meer punten!

9. CBS de Hoeksteen bestaat 100 jaar. Dit is in 2018 uitbundig gevierd. Voor
deze gelegenheid is er een nieuw logo ontworpen. Het logo is te zien bij de
school. Ga naar de school en bekijk het logo op de steen. Met welke icoontjes
staan de twee poppetjes over te gooien?
Noem er minimaal 5.
-..................................................................................................................................
Boek - Laptop - schilderspalet - Schaar - Lamp - Pen - Hart - Kruis - Plant
-..................................................................................................................................
Puzzelstukje - Wereldbol - Vergrootglas - Muzieknoot - Appel - Voetbal

10. Ga naar het Kleine speelveldje in Well aan de Vossenakker en meet het
doeltje van de pannakooi. Hoe hoog is deze?
60cm
.....................................................................................
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PUZZELEN
1. Spelletjes, een avondje vol gezelligheid. Weten jullie van welk spel dit speelbord is?

Betoverde doolhof
.........................................................

Levensweg
.........................................................

Kolonisten van catan
.........................................................

2. Ga naar www.tetris.com en klik op play now. Maak een foto van je
beeldscherm van high score en mail deze voor 22.30 uur naar
info@dorpsquiz.com met het onderwerp Tetris en je teamnaam.

3. Uit de tekstwolkjes in de strips is tekst weggelaten. Wat stond hier?
Jullie kijken allemaal zo
................................................
triest,......................................
heb ik iets verkeerds
.........
gezegd
................................................

Roep de directeur
...............................................
...............................................
...............................................
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PUZZELEN

Rare
jongens die romeinen
...............................................................................................................................
4. Welk getal hoort op het vraagteken?

16 06 68 88 ? 98
87, je moet het op zijn kop lezen.
..............................................................................................................................
5. Praten in emoticons hoort bijna bij deze tijd.
Weet jij wie of wat wij hier zoeken?

Een persoon:

Linda de Mol
................................................................

Film:

Oorlogswinter
................................................................

Tv programma:

Help! mijn man is klusser
................................................................

Sprookje:

Hans en Grietje
................................................................

Tv-Serie:

Pippi Langkous
................................................................
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PUZZELEN
6. Lekker puzzelen met deze cryptische kruiswoordpuzzel.

4. Appel
5. Milkshake
8. Toverwoord
9. Rammen

1. Naam
2. Ezel
3. Nachtvorst
6. Operatie
7. Soep
8. Tijd
22

PUZZELEN

7. Elk team heeft een rubiks kubus in zijn goodiebag ontvangen. Lever de rubiks kubus aan het
einde van de avond, opgelost, samen met het
boek weer in.

8. Een puzzel in een puzzel. Vind de juiste straatnaam en zorg dat je
daar tussen 19.00 en 20.00 uur bent voor de volgende opdracht!
Paard
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PUZZELEN
9.In de carnavalskrant van 2019 stond een Rebus. Wat was het antwoord van
deze Rebus?
Als je deze rebus oplost heb je al een van de antwoorden.
....................................................................................................................................
10. Sudoku
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SCHEITKUNDE
1. Van welke dieren zijn onderstaande uitwerpselen?

Paard
.........................................................

Giraf
.........................................................

Olifant
.........................................................

2. Waar staan onderstaande scheikundige namen voor?
Water
1. H2O			.........................
Ammoniak
2. NH3			.........................
Zwavelzuur
3. H2
SO4			.........................
Salpeterzuur
4. HNO3			.........................
Waterstofchloride
5. HCl				.........................
Zwaveldioxide
6. SO2			.........................
Glucose
7. C6H12O6			.........................
Azijnzuur
8. CH3COOH		
.........................
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SCHEITKUNDE
3. Wat voel ik?
Er zal in het Dorpshuis ‘Ons Huis’ tussen 21.30 en 22.00 een bak staan met 3 gaten.
Hier heeft 1 persoon van ieder team de kans om te raden wat ze voelen. Ingang via
zijkant.
(natte) Peperkoek
1.................................

Avocado
Havermout
2................................
3..........................................

4. Denk niet wit, denk niet zwart, maar welke dieren zijn dit?

Baviaan
.........................................................

Koala
.........................................................

Neushoornvogel
.........................................................

Wasbeer
.........................................................
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SCHEITKUNDE
5. Welk gerecht maak je met de volgende ingrediënten?
400 gram snijbonen
Melk
40 gram boter
800 gram aardappelen
Zout
Peper
Witte bonen

Blote billetjes in het gras / Groen met witte
.............................................................................................

6. Rozijnen Proef
Materiaal:
Rozijnen
Glas
Water
Soda
Azijnzuur
Uitvoering:
Vul het glas half met water.
Voeg een halve eetlepel soda toe.
Roer goed totdat de soda opgelost is.
Gooi enkele rozijnen in het glas.
Giet er een scheut schoonmaakazijn bij.
VRAAG: Wat gebeurd er met de rozijnen? Leg uit hoe dit kan?
Als
de soda in aanraking komt met het zuur treedt er een reactie op waarbij
.....................................................................................................................................................................
belletjes
van koolzuurgas gevormd worden. Deze belletjes hechten zich aan
.....................................................................................................................................................................
de
rozijnen, waardoor deze opstijgen. Als de rozijnen aan het wateroppervlak
.....................................................................................................................................................................
komen
laten de belletjes los en zinken de rozijnen weer.
.....................................................................................................................................................................
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SCHEITKUNDE
7. Jantje en zijn scheten
Jantje heeft op 1 Januari 2018 het goede voornemen om geen scheten meer te laten. Maar omdat hij op 31 December te veel gegeten en gedronken gaat dat al gelijk
goed de mist in. Hij stond om 10:00 uur op en heeft tot hij ging slapen om 23:00 uur,
ieder uur een scheet gelaten. De volgende dag gaat het al een stuk beter, en laat hij
alleen als hij op de pot zit om te poepen een scheet. Hij gaat die dag 6 keer naar het
toilet, waarvan hij 2 keer gaat poepen. De volgende weken tot carnaval houd Jantje
het goed vol. Zaterdag met carnaval gaat het dan ook weer helemaal mis, tijdens
het bouwen voor een loopgroep eten ze friet en gaat het los. Tot het taailappen laat
hij dan ook weer 7 scheten. En tijdens het taailappen is er zeker 4 keer een groep
mensen om hem heen weggelopen. Ook voor de optocht heeft hij er alweer 8 gelaten, en tijdens de optocht ook weer 3. Tijdens de prijsuitreiking is hij zo zenuwachtig dat er zeker 9 zijn ontsnapt. Maandag en dinsdag tijdens carnaval heeft hij ook
handig wat scheten gelaten. Omdat hij aan het einde van de avond niet meer kon
tellen, houden we het op 11 per dag. Woensdag na carnaval heeft hij er ook nog last
van en laat hij er 3 per uur, en dat is van 9:30 tot 22:30. Donderdag gaat het alweer
wat beter en laat hij er 5 over de hele dag. Zo goed als het ging voor de carnaval,
gaat het niet meer. Buiten de scheten die hij laat tijdens het poepen, ontschieten er
gemiddeld 2 scheten per dag extra. Dit gaat zo door tot het padweekend. Op vrijdag
na het beachvolleybal nog even een frietje en frikandel speciaal. Dat zorgt ervoor
dat voordat hij thuis is, alweer 4 scheten gelaten. Ook zaterdag heeft hij er nog flink
last van en laat er tot hij de tent weer ingaat 7 scheten. In de feesttent ruiken de
mensen ook dat Jantje er weer is, dat gebeurd zeker 5 keer. Tot Jantjes verjaardag
laat Jantje 3 scheten per dag buiten die hij tijdens zijn 2 keer poepen laat. Op 11 November is Jantje jarig en mag kiezen wat hij eet, dat wordt dan ook chili con carne.
Voor hij gaat slapen heeft hij dan ook al 7 scheten gelaten, en een keer zijn broek
vol gepoept. Deze tellen we ook niet mee als scheet. Tot aan de kerst gaat het super
goed, Jantje laat alleen in het kleine kamertje 2 keer per dag een scheet. Op kerstavond tijdens de mis, laat hij 2 scheten. 1e kerstdag gaat het weer redelijk goed,
alleen hij gaat die dag wel 7 keer naar het toilet, waarvan 3 keer om te poepen. 2e
kerstdag gaat het ook weer helemaal mis, hij laat zonder problemen 8 scheten en
gaat 2 keer naar het toilet om te poepen. Omdat het jaar nog maar zo kort is, laat hij
tot en met 31 December zijn goede voornemen varen. Hij zit dan inclusief het poepen op 13 scheten per dag. De vraag van vandaag: hoeveel scheten heeft Jantje in
2018 gelaten?

1539
............................................................................................................................
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SCHEITKUNDE
8. Welke toiletten uit horecagelegenheden hebben wij gefotografeerd?

- Chinees
- Dorpshuis ‘’ons huis’’
- Stefantino
.....................................................................................................................................
9. Ga naar de website (zie link hiernaast)
Speel fragment af en beantwoord de vragen;

www.dorpsquiz.com/aandeschijt

Wat is de kleur van de wc borstel?
Roze
.........................................................
Wat zijn de laatste 2 woorden van het liedje?
Toet
Toet
.........................................................
Waar was Guus van aan de schijt?
Afrikaans eten
.........................................................
Op welke liedje is dit een parodie
Majesteit
.........................................................
Wat is Joep even kwijt?
Zijn tekst
.........................................................
10. Broodje pindakaas
Pindakaas kun je op je brood smeren. Je kunt een boterham met pindakaas opeten
of je kunt hem op de grond laten vallen. Als een boterham met pindakaas op de
grond valt, met welke kant komt hij dan op de grond? En leg dit eens uit.
De
boterham valt naar beneden door de zwaartekracht.
..........................................................................................
........................................................
........................................................
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FILMS & MUZIEK
1. Vragenvuur:
In welke straat in Meerdijk wonen Ludo en Janine Sanders?
Michelangelostraat
....................................................................................................................................
Hoe heet de zwarte panter uit Jungle Book?
Bagheera
....................................................................................................................................
Waar woont Winnie the Pooh?
Honderd
Bunderbos
....................................................................................................................................
Wat is de naam van de vader van Simba?
Mufasa
....................................................................................................................................
John Lennon was oprichter van een band die later evolueerde in de Beatles,
hoe heette deze band?
The
Quarrymen
....................................................................................................................................
Hoe heet de maker van Pinoccio?
Gepetto
....................................................................................................................................
Wat is de naam van de kat van de stiefmoeder van Assepoester?
Lucifer
....................................................................................................................................
Hoeveel wenkbrauwen hebben Bert en Ernie samen?
1
....................................................................................................................................
Wat is het beroep van Al Bundy?
Schoenverkoper
....................................................................................................................................
Wat was de naam van de huisvriend van de familie Cunningham in de serie
Happy Days?
Fonzie
....................................................................................................................................
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FILMS & MUZIEK
2. Verschillende vragen over covers Ga naar de link (zie hieronder)
https://www.dorpsquiz.com/filmsmuziek
a. Welke Nederlandse groep maakte een cover in de 90’s van de
volgende intro?
Party
Animals
................................................................................................
b. Welke Amerikaanse artiest maakte een cover in de 90’s van de volgende intro?
Pras,
Ol’ Dirty Bastard en Mya
.................................................................................................
Wie bedacht de originele beat van de volgende intro?
David
Mc Callum
.................................................................................................
3. Verbind de filmposters die een link hebben met elkaar d.m.v. een lijn.
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FILMS & MUZIEK
4. Cryptische muziekvragen
Stealers Wheel
1. Wie zit er vast tussen een clown en een grappenmaker? ..................................
2. Wie gaat er bij regen naar bed en bij zonneschijn lopen door de duinen?
Boudewijn de Groot
................................................................
5. Wat is de titel + artiest van de volgende outro’s?
1.
2.
3.
4.
5.

..................................................................
Herman van veen - Hilversum
..................................................................
Andrea Bocelli - Con te partiro
..................................................................
Black Crowes - Remedy
..................................................................
John Mayer- Stop this train
..................................................................
Boston - More than a feeling

https://www.dorpsquiz.com/
filmsmuziek

6. Uit welke film/serie komen de volgende quotes?
1. Even miracles take a little time
2. Zij zijn groot en ik is klein, en das niet eerlijk
3. I love the smell of napalm in de morning
4. Ik ben pas 6, Tom ik heb je mes
5. A true hero isn’t measured by the size of his strength, but by the strength of
his heart.
6. The human world is a mess.
7. All I have in this world are my balls and my word, and I don’t break them for
anybody.
8. Why so serious
9. There is no spoon
10. In case I don’t see ya, good afternoon, good evening, and good night!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Assepoester
..................................................................
Calimero
..................................................................
Apocalypse Now
..................................................................
Het Zakmes
..................................................................
Hercules
..................................................................
De kleine zeemeermin
..................................................................
Scarface
..................................................................
The Dark Knight
..................................................................
The Matrixx
..................................................................
The Trueman Show
..................................................................
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FILMS & MUZIEK
7. Wie zijn de volgende bands/groepen?

Fleetwood Mac
........................................................................

U2
........................................................................

Spice girls
........................................................................

Nirvana
........................................................................

One Direction
........................................................................
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FILMS & MUZIEK
8. Welke 5 evenementen vind je terug in het volgende logo?

1. Lowlands
..............................

Woodstock
4. ..............................

Ammerzoden
2. Pad
..............................

Decibel Festival
5. ..............................

3. Pukkelpop
..............................
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FILMS & MUZIEK
9. 3 Netflix vragen:
1. Wat beschermt Pieter konijn in de gelijknamige serie seizoen 1 aflevering 6?
Ei
..................................................................
2. Wat verkiest Louis Litt boven champagne bij het vieren van een net aangekocht huis in de serie “Suits” seizoen 6 aflevering 6?
Hout
..................................................................
3. Met wie speel Frank Underwood een potje schaken in de serie “House of
Cards” Seizoen 1 aflevering 5?
Zichzelf
.................................................................
10. Uit welke film komen de volgende voertuigen?

Kill Bill
.....................................................................

Herbie
.....................................................................

Grease
.....................................................................

Batman
.....................................................................

Dukes of Hazzard
.....................................................................

League of extraordinary gentlemen
.....................................................................
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GEOGRAFIE
1. Welke knooppunten zijn dit?

Deil
...............................................

Paalgraven
...............................................

Waterberg
...............................................

Amstel
...............................................

Prinsclausplein
...............................................

Heerenveen
...............................................

2. Welke landen zoeken we hier?

Nepal
...............................................

Thailand
...............................................

Madagaskar
...............................................

Panama
...............................................

VS
...............................................

Oostenrijk
...............................................
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GEOGRAFIE
3. Wat vind je op de volgende coordinaten?
Wellse Veerhuis
142333.85 / 417158.22 .....................................................................................................................
Handboogverreniging de Heerlijkheid
143346.96 / 418147.22 .....................................................................................................................
Postduifverreniging steeds sneller
143543.05 / 417960.55 .....................................................................................................................

4. In welke steden vind je de hotspots in deze skyline?
Sydney
- Brussel - Pisa - St Petersburg - Berlijn - Seatle
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

5. Wat vind je op pagina 115 afbeelding a in de “junior bosatlas 6e editie” (ISBN
9789001713003)?
Schoolgaande kinderen
.......................................................................................................................
(Alles goed, fout in de vraag)
.......................................................................................................................

6. Welke Nederlandse dorpen zijn hier ingetekend?
Velddriel,
Hurwenen,
.............................................................
Kerkwijk,
Brakel, Poederooijen.
.............................................................
.............................................................
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GEOGRAFIE
7. Teken de fietsroute zoals in het filmpje in op onderstaande plattegrond
www.dorpsquiz.com/fietsroute

8. Trivia geografie.
Wat is de langste rivier van de wereld?
Wat is de langste rijksweg van Nederland?
Wat is de grootste woestijn ter wereld?
Hoe diep is het diepste punt van de wereld?
Welke bergtop is het hoogste van de wereld,
gemeten vanaf de voet van de berg?

Nijl
.............................................
A7
.............................................
Antarctica
.............................................
11km
.............................................
Mauna Kea
.............................................

9. Waar in de wereld is het als eerste 1 januari, en hoeveel uur eerder is dat ten
opzichte van Nederland?
Samoa, Tonga, Line-eilanden (onderdeel kiribati). 13 uur.
.......................................................................................................................................
10. Wat is de inhoud van de pannakooi van de speeltuin aan de dijk?
57-60m3
.......................................................................................................................................
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GESCHIEDENIS
1. In de klokkenstoel van de Wellse
kerktoren hangt een prachtige oude
luidklok. In welk jaar is deze klok gegoten?
1546
.............................
2. Hillebrandt Arnoldus Brouwers was
de laatste bierbrouwer van Well. In
april 1892 werd de nog in werking zijnde bierbrouwerij en mouterij te koop
aangeboden, en niet veel later werd de
brouwerij stilgelegd. Hoeveel jaar heeft
deze bierbrouwerij uiteindelijk bestaan?
16
jaar
...............
3. Straal- en schildersbedrijf van Harsel richtte zich voornamelijk op het stralen
van schepen. Voordat het bedrijf in de jaren ‘80 van de vorige eeuw ter ziele
ging werd er nog gewerkt aan de constructie van een 750 meter lang gevaarte.
Van welk bouwwerk was deze constructie?
De python
....................................................................................................................................
4. Wanneer en waar is deze foto genomen?
14 Augustus 1945 Times Square
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

5. Wat is de oorspronkelijke naam van het gezelschapsspel Risk? En in welk
jaar is het spel bedacht.?
La Conquete Du Monde 1957
.......................................................................
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GESCHIEDENIS
6. Cafe The Sacred Haert Pub kent vele voorgangers. Welke ken jij nog?
Arend,
kleine heerlijkheid, Biechstoel, t Vervolg, Nachtvlinder,
......................................................................................................................................
Switch,
Pias.
......................................................................................................................................
7. Hoe heette het circuit waar de eerste 3 motorraces in Ammerzoden werden
gehouden?........en wanneer was de allereerste race?
Circuit
wordragen, 18 mei 1970
......................................................................................................................................
8. Boots met je team een schilderij van de oude meesters na.
Je hebt de keuze uit: nachtwacht, aardappeleters en het melkmeisje. Stuur deze foto
voor 23:30 naar info@dorpsquiz.com onder vermelding van je teamnaam.
9. Op de foto staat een pastoor die
tijdens het maken van de foto zijn
zilveren pristerschap vierde. Hier
wordt hij omringt door vrouwen van
de Boerinnenbond. Hoe heette deze
pastoor?
Pater
/ Pastoor Veldman
................................................................

10. Omschrijvingen van historische Nederlandse figuren;
1. Deze man is in Delft geboren geboren in de jaren 30 van de 17e eeuw. Heeft zichzelf leren glasblazen en kon uiteindelijk zelfs een loep maken waarmee hij talloze
biologische verschijnselen heeft onderzocht. Over wie hebben wij het?
Antoni
van Leeuwenhoek
.............................................................................................
2. Deze staatsman verloor zijn hoofd op het Binnenhof in Den Haag.
Johan
van Oldanbarnernevelt
.......................................................................................
3. Deze gereformeerde politicus, zakenman en militair was minister-president
tijdens de crisisjaren van de jaren ‘30.
Hendrikus
colijn
............................................................................................................
4. Deze schilder werd geboren in Antwerpen maar verhuisde op jonge leeftijd naar
Haarlem. Hij werd bekend door zijn levendige schilderijen en schutterstukken.
Frans Hals
.....................................................................................................................
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ONS DORP
1. Welk jaartal staat er bij het bankje in de Secretaris Schokkerstraat?
1985
.......................
2. Waar staan deze 3 speeltuintjes?

Oeverwal		
Vossenakker/Koetsierakker
Grote Kalverweide
1.............................................2...............................................3.....................................

3. Welke raadsleden worden op de foto afgebeeld?

Bianca Laheij
..................................................................
Jan van den Oord
...................................................................

Robert van Dijk
...................................................................
Corne van den Heuvel
....................................................................
Marinus Robbemondt
.....................................................................
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ONS DORP
4. Welke personen bedoelen we met deze omschrijving?
1) Ik sla graag een balletje, ik heb er al behoorlijk wat prijzen mee gewonnen,
maar de Champagne mag ik nog niet drinken.
Florentien Dekkers
.....................................................................................
2) Ik blaas lucht in heel wat verschillende dingen maar zal nooit een boete krijgen voor geen verlichting op mijn fiets.
Jan van Loon / Maurice
......................................................................................
3) Ik heb al heel wat kinderen de revue zien passeren maar ook de oude vandagen van vroeger ontsnappen niet aan mijn oog. (basisschool en begraafplaats)
Frenny Wintjes
......................................................................................

5. Hoeveel officiele opstapplaatsen heeft het openbaar vervoer in Ammerzoden en Well?
9
......................................................................................
6. Facebook vraag; Hoe kwamen de Sint en zijn Pieten afgelopen jaar aan
in Well?
Sint
op trike, piet op steppen
......................................................................................

7. In de serre van cafetaria Stefantino hangt al jaren een grote puzzel.
Uit hoeveel stukjes bestaat deze puzzel?
31
......................................................................................

8. Hoeveel unieke sponsoren hangen er om de hoofdvelden van voetbalvereniging Jan van Arckel en W.S.V samen?
Antwoord
volgt na quiz
......................................................................................
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ONS DORP
9. Waar zijn deze foto’s gemaakt? Vul het cijfer van de foto in op onderstaande
plattegrond

1.

Maas Well

2.

Uilencotenweg,
3. Wordragensestraat

Uilencotenweg,
Mr La grostraat

3

2

1
10. Wat is de som van alle huisnummers op: van Milstraat en Peerakker?
275
...........................................................................................................................
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Klaar?
Alle vragen beantwoord? Alle opdrachten uitgevoerd? Alle attributen die je met het
boek moet inleveren klaar en klaargelegd? Gefeliciteerd! Dan zijn jullie met je team
inderdaad klaar met de Dorpsquiz Ammerzoden-Well editite 2019!
Ga nu maar rustig even achterover hangen, uitblazen en napraten.
Als jullie tenminste nog tijd over hebben, want dit boek dient tussen 23.00 en 23.30
uur ingeleverd te worden bij Dorpshuis ‘Ons Huis’ in Well.
Zorg dat alles op tijd ingeleverd is want alles wat niet op tijd ingeleverd is, kunnen we
helaas niet meenemen in de puntentelling.
Vergeet niet om 20 april naar de uitreiking te komen! Vul hieronder nog even in met
hoeveel mensen je denkt te komen zodat er voor ons als organisatie geinventariseerd kan worden zodat we genoeg ruimte hebben voor iedereen.

Wij komen met; ..................................................personen
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