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VOORWOORD

Voor jullie ligt het spelboek van de eerste editie van de Dorpsquiz Ammerzoden-Well. 
Een idee wat in 2016 ontstond na inspiratie van een van onze ouders. Die speelde 
het namelijk al ergens anders en het enthousiasme daar zorgde voor een ‘dorps-
quiz-koorts’ die ons al een tijdje in de greep houdt. Een groep binnen onze vereniging 
wilde dit graag mee organiseren en van het een kwam het ander. Een logo, een web-
site, Facebook-pagina met regelmatig verleidende berichten om mee te doen, en dan 
nu, ook echt, een schitterend spelboek van onze eigen allereerste editie!
Wij hopen van harte dat we jullie kunnen infecteren met onze koorts. Dat alle deelne-
mers er van zullen genieten en dat we een nieuwe traditie voor Ammerzoden en Well 
kunnen noteren.

Omdat het voor de meeste onder jullie geheel nieuw is zal direct na het lezen van het 
voorwoord allerlei gedachtes los barsten. Denk aan; gaan we alles samen maken of 
maakt iedereen een deel? Wie gaat het dorp in en wie schenkt het drinken in? Kort-
om; allerlei directe eerste wereldproblemen die als eerste opgelost moeten worden. 
Direct na het oplossen van deze eerste hindernissen is het dan echt tijd om volle bak 
aan de slag te gaan. 

We zien het boekje met alle ingevulde en uitgevoerde opdrachten graag terug tussen 
23.00 uur en 23.30 uur. Inleveren kan in ‘The Sacred Heart Pub’. 

Wij wensen iedereen heel veel succes maar nog veel meer plezier! Mochten er on-
danks al ons werk en de pogingen om het duidelijk te maken toch 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 uw paniek te kalme-
ren en duidelijk de opdracht aan u uitleggen. 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.

De organisatie v.l.n.r.; Joel Bouwmeester, Martine Krijgh, Anique van de Meent, Nick 
van den Bosch, Twan Verlouw, Ronnie Roeters, Eefje van Buuren, Erik van Buuren, 
Bram Eggink en Dominique Bouwmeester.
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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 medewegge-
bruikers.

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 ‘be-
paalde tijdstippen’ uitgevoerd moeten worden! 
Wanneer dit logo bij een vraag staat, moet je even kijken wanneer 
jullie team die opdracht moet uitvoeren.

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 7 april 2017 tussen 23.00 uur en 
23.30 uur in ‘The Sacred Heart Pub’

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. Cijfers en Letters
b. Muziek
c. Geschiedenis
d. Erop uit
e. Ga er maar aan staan

f. Ons dorp
g. Zo genaamd
h. Is het geen plaatje
i. Horen, zien en lezen
j. Sport & Spel

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.
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BELANGRIJK! (vervolg)

Geheime opdracht
Naast eerder genoemde categorieën is er ook nog een geheime opdracht. Verderop 
in dit boek zal hier meer over vertelt worden.

Uitslag
De uitslag van de DorpsQuiz Ammerzoden-Well 2017 wordt bekend gemaakt tijdens 
een afsluitende avond op zaterdag 22 april 2017 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 antwoor-
den, 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

Razende reporter
Tijdens de quiz avond is het mogelijk dat de razende reporters bij de teams langs-
komen. Dit kan op de locatie zijn waar u met z’n allen bent of tijdens de geheime 
opdracht of de er-op-uit opdrachten. Dit kan gefilmd (livestream) en gefotografeerd 
worden. Wilt u niet gefotografeerd of gefilmd worden laat dit ons dan ter plaatse 
weten, dan houden we hier rekening mee.
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DE
VRAGEN
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De eerste categorie van de eerste Dorpsquiz Ammerzoden - Well begint 
meteen met, voor sommigen, een hoofdpijndossier; 
Rekenen, tellen, delen, reeksen afmaken enzovoort. 

1. Cijferreeksen
Maak de reeks af.

 a. 3-9-7-21-19-….57....-….55....    

 b. 0-1-7-17-30-45- ...61..........

 c. 48-96-24-48- …12... - …..24.. 

Cijfers & Letters

2. Hoe laat?
Ik ben van plan om, om 7 uur op te staan maar ik ben 16 minuten 
later. Ik ga 12 minuten douchen en pak dan meteen de bus vanaf 
de Wellsedam naar Den Bosch. Eenmaal in Den Bosch kom ik er 
na 12 minuten achter dat ik iets vergeten ben en pak meteen de 
bus weer terug maar die heeft 4 minuten vertraging. Hoe laat ben 
ik weer thuis als ik 6 minuten naar huis moet lopen?

...........................................9.35...................................................

3. Ontbrekende plaatsnamen
Voorbeeldvraag:
De parachutist dacht, “ietsje bijsturen naar links, voordat ik dadelijk in de....” Ant-
woord: Bloemendaal.

Vul de ontbrekende plaatsnamen in:
a. De piloot vroeg aan zijn co-piloot, bijven we nog even vliegen of is 

 het beter dat ik ...........Nuland....................................................................
b. Ik wil best verhuizen naar een dorpje bij de maas maar woon liever 

 in een ........................Wijk aan Zee....................................................................
c. Biefstuk van de koe is lekker maar ik heb die liever van de ........Oss................

d. Geen klei .............Duiven............. maar ...............Houten................ wormen.
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4. 12 spreekwoorden & gezegden
De volgende rare zin bevat maar liefst twaalf gedeeltes van spreekwoorden of ge-
zegden. Noem ze alle twaalf.

“Twee handen van een cent is nader dan de rok als ik de handdoek dan in eigen 
boezem steek, dan zaagt men planken als het heet is. Maar het zijn niet alle koks 
die noch smaak hebben en over hun eigen schaduw stinkende wonden maken en de 
weelde kunnen dragen”.

1. Twee handen op een duik

2. Een fluitje van een cent

3. Het hemd is nader dan de rok

4. De handdoek in de ring gooien

5. Hand in eigen boezem steken

6. Van dik hout zaagt men planken

7. Je moet het ijzer smeden als het heet is

8. Het zijn niet alle koks die lange messen dragen

9. Kraak noch smaak hebben

10. Over je eigen schaduw heen stappen

11. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

12. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen

5. Heel veel achten
Hoe kun je 8 achten bij elkaar optellen en het getal 1000 als uitkomst krijgen?

.... 888+88+8+8+8 = 1000...........................

Cijfers & Letters
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6. Waterton
Er is een waterton met drie verschillende kranen. Met de kleinste kraan kan de wa-
terton in 20 minuten gevuld worden. Met de middelste kraan kan de waterton in 12 
minuten gevuld worden. Met de grootste kraan kan de waterton in 5 minuten gevuld 
worden.
Hoe lang duurt het om de waterton te vullen met de drie kranen samen?

................. 3 minuten

7. De Weesboom
Hoeveel vakken telt het parkeerterrein van de weesboom?

........... 42 ..........................

8. Woordzoeker
AMMERZODEN
BITTERBAL
BOEKJES
BOERENDAG
CARNAVAL
CHIPS
DEBOGERD
DORPSQUIZ
ELZENDAMMEN
GEMEENTE
GEZELLIGHEID
HARMONIE
HEUST
HOEKSTEEN
HOGESTEEG
JVA
KAASPLANKJE
KASTEEL
MAASKANTERS
OPDRACHTEN
PAD
SCHAKEL
SCHOOLSTRAAT
SLOTJE
VEERHUIS 
WEESBOOM
WELL
WELLSEDAM
WIJN
WSV

Oplossing:

............. dit is de oplossing

Cijfers & Letters
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Cijfers & Letters

9. Gemiddelde leeftijd
Vooraan in het quizboek staat een foto met daarop de commissieleden.Vele avonden 
hebben wij bij elkaar gezeten om voor dit jaar een leuke quiz in elkaar te zetten. Wij 
hopen natuurlijk dat dit gelukt is. Sommige vragen stonden zo op papier, en bij an-
deren hebben we zo lang zitten discussieren, dat we er ter plaatsen bijna ouder van 
werden. Weten jullie eigenlijk wel hoe oud de commissieleden werkelijk zijn?
 
Hoe oud zijn de commissieleden van de Dorpsquiz Ammerzoden-Well gemiddeld 
vandaag op 07-04-2017 (afronden op 1 cijfer achter de komma)

.................... 30,5 ....................................................................................................

10. Sudoku
Los de 2 Sudoku puzzels op
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Muziek

1. Introspel
je hoort in een geluidsbestand meerdere intro’s van liedjes. 
Raad de nummers en de bijbehorende artiesten.

1. Beach Boys - California Girls

2. Abba - Dancing Queen

3. Basement Jaxx - Do your thing

4. Madonna - Music

5. Lily Allen - Smile

6. Coldplay - Yellow

7. Celine Dion - My heart will go on

8. Girls aloud - Love Machine

9. Kaiser Chiefs - Ruby

10. Hanson - Mmmbop

www.dorpsquiz.com/muziek-2017

2. Televisie tunes
Van welk tv programma’s zijn deze muziekfragmenten?

2a. Pipi Langkous

2b. De Snorkels

2c. Knight Rider
www.dorpsquiz.com/muziek-2017

3. Ons Dorpke
Welke bijnaam wordt er twee keer vernoemd in het lied “Ons Dorpke” van Ton den 
Dekker?

... De Spek

4. Eerste PAD Weekend
Welke band speelde er op zaterdagavond op het eerste PAD Weekend?

........ Amstel Live Band .................
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Muziek

5. 4 mei
Welk nummer stond er op 1 in de top 40 op 4 mei 1991?

........Losing my religion van R.E.M............................

6. Theme song
Van welke fi lm is dit nummer de theme-song?

..................Armageddon

www.dorpsquiz.com/muziek-2017

7. Muziekkennis
Music was my fi rst love…. De muziek in Ammerzoden en Well is al jaren van groot 
belang. De fanfare, de koren, de verschillende blaaskapellen en vele anderen bren-
gen telkens weer een vrolijke noot! Maar weet jij wat van muziek? 

a. Hoeveel lijnen heeft een notenbalk?...............5
b. Hoeveel symfonieën heeft Beethoven geschreven?.........6
c. Hoe zegt men zacht in de muziekwereld?........... Piano
d. Wat is de laagste mannelijke stem?............ Bas / Bassoprofundo.....................

e. Bij welk liedje hoort bovenstaande muziek?... Klein, klein kleutertje
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Muziek

8. Top 40
Zet de volgende nr. 1-hits uit de Top 40 op chronologische volgorde (van oud naar   
nieuw)

1. Pat Benatar / Love is a battlefield 
2. Jeroen v/d Boom / Jij bent zo 
3. The Beatles / I feel fine
4. Olivia Newton John / Hopelessly devoted 
5. Gordon / Kon ik maar even bij je zijn

...........................3-4-1-5-2......................................................

9. Noteringen
Welke Nederlandse artiest heeft de meeste noteringen gehad in de Top 40?

.............................BZN (55x)..................................................................

10. Hoezen
Welke delen van CD/
LP hoezen zie je in deze 
afbeelding (artiest en 
album)?

Rolling Stones - Forty 
licks

U2 - How to dismantle an 
atomic bomb

DJ Jean - Madhouse

Vengaboys - We like to 
party

Marco Borsato - Even-
wicht
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Geschiedenis

1. Tour de France
a. Op welke datum ging de tour de France door 
Ammerzoden?

..........zondag 30 juni 1996............................

b. Wie won deze etappe?

............Frederic Moncassin

2. Kasteel Ammersoyen
Kasteel Ammersoyen is een van Nederlands best 
bewaard  gebleven waterburchten
In welke periode heeft het kasteel dienst gedaan 
als klooster?

.................. 1876-1945 .................

3. Van Milstraat
De van Milstraat had vroeger een andere naam. Wat was de straatnaam toen?

................Schoolstraat .........................................................................

4. Meisjesschool
a. In 1910 kwamen er een vijftal zusters Franciscanessen naar Ammerzoden om 
daar later een roomskatholieke meisjes en bewaarschool op te richten. Maar waar 
kwamen deze zusters vandaan?

........................Oirschot..............................................

b. In 1912 werd de meisjesschool in gebruik genomen. In 1929 bleek dat er een 
lokaal bijgebouwd moest worden. Tegelijkertijd werd er aan de voorkant van de oude 
pastorie een nieuw onderkomen voor de bejaarden gerealiseerd. Hoe heette dit on-
derkomen?

....................St Antoniusgesticht....................................................................
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5. De Bakker
Sinds enkele jaren maakt banketbakker Jack de Wit de honingkoek die in het begin 
van de 20e eeuw al in Ammerzoden gemaakt werd: De honingkoek van Johan Aben. 
Deze koeken werden toen in een fabriek gemaakt. Hoe heette deze fabriek?

........................De Bijenkorf ......................................................

6. Boeren
a. In Ammerzoden en Well hadden begin 20ste eeuw enkele boeren proefveldjes 
waarop landbouwproducten met verschillende hoeveelheden kunstmest geteeld wer-
den. 
Welk gewas werd hier het meeste voor gebruikt?

......Suikerbieten..................

b. Wat zijn peeëndunners?

......Mensen die op het veld werkten 
en aan het begin van de groei de 
plantjes uitdunden zodat de andere 
plantjes meer ruimte hadden om te 
groeien......

7. Willibrordus
a. De katholieke kerk in Ammerzoden heet de Sint Willibrordus. Wat was het beroep 
van de naar deze kerk vernoemde man?

..........Missionaris / Monnik...................................................

b. Wat word bedoeld met de Beeldenstorm?

......protestanten maakten de beelden (kerken) van de katholieken kapot.............

8. Burgemeester
Gerardus Verdegaal was van 1967 tot 1973 burgemeester van Ammerzoden. Van 
welk dorp was hij burgemeester toen hij in 1975 verongelukte?

............Tubbergen......................................

GEschiedenis
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9. In het nieuws
In december 2007 haalde de Bommelerwaard het landelijke nieuws, waarom?

.......Stroomstoring doordat een helikopter tegen stroomkabels was gevlogen...........

Geschiedenis

10. Gebruiksvoorwerpen van vroeger
Foto’s van instrumenten/ gebruiksvoorwerpen van vroeger. Wat is hier afgebeeld?

.........................................................................................................................................

.....vleesmolen...... .......Knijpkat........

.......flessenlikker........ ..... videoband ......

......petroleumstel ....tamagotchi ..

....voetenstoof...... ... tien gulden / 
joetje .....
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1. Bedrijfsdeuren
Op onderstaande foto’s staan verschillende bedrijfsdeuren 
afgebeeld. Van welke lokale bedrijven zijn deze deuren?

Er op Uit

......Kras installatiebedrijf..........

....... Bakkerij Jack de Wit............

........Notaris Kampschoer............

..... Fietsenmaker Jan van Loon...........

...... Harries Sportprijzen .........
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Er op uit

2. Prachtige bomen
In zowel Well als Ammerzoden zijn vele mooie bomen te vinden. 
Op onderstaande foto’s zijn er drie afgebeeld. 
Waar staan deze bomen? (straatnaam)

...mr lagro straat (ruinekerk).......

...Maaijenstraat Well............

..... Zandweg / Wordragensestraat...

3. Geheime vraag in de bus

1 persoon van ieder team wordt om 19.20 uur verwacht in de 
Dorpstraat in Well bij de grote boom. Zorg dat je op tijd bent want 
de bus wacht nooit. Je komt niet terug op deze plaats.

Antwoord: Aantal stoelen; 54  naam chauffeur; Tom...
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4. Een rondje rondjes
Ga naar de Sint Willibrorduskerk in 
Ammerzoden en ga bij lantaarnpaal 
10 staan. Tel de rondjes aan de 
voorkant van de kerk. Hoeveel tel je 
er? (exclusief deuren en tekst)

...... 17 ................

Er op Uit

5. Fietstocht
U start met de rug naar de supermarkt Boons toe, u begint rich-
ting Bakkerij de Wit te fi etsen. Bij Bakkerij de wit staat een groene 
paal als u op de start knop drukt kunt u 1. uur de fi ets opladen. U 
vervolgd de weg en gaat op de kruising rechtsaf, daarna gaat u de 
eerste straat links af. Op deze hoek staat een huisje, hierop zit een 
rode sticker, je mag hier namelijk niet... roken...
......... U fi etst verder op deze weg en gaat links het grindpad op richting tennisver-
eniging Ammerzoden. Hier fi etst u over het bruggetje, deze heeft de bijnaam het .. 
Leuntje... U fi etst over de parkeerplaats en rechts staat een kast met een rode lamp. 
Welke letters en nummers staan hier op .. AZ163 01...? Als u de parkeerplaats af 
fi etst houd u rechts aan en fi etst richting de ruïne. Hier gaat u linksaf, op een huis 
rechts staat gas 13812, hier gaat u rechtsaf. U volgt dit pad en fi etst rechtdoor tegen 
het huis met de naam ... Bussche Kempke..... aan. U fi etst links de parkeerplaats af 
en slaat hierna rechtsaf. Tussen de mode/stoffen en kerst/carnaval slaat u linksaf, u 
bevind zich nu tussen de .... Doelen... Dit pad fi ets u helemaal af, waarna u rechts 
een paaltje ziet staan met een rood bordje erop met het nummer .145. Links fi ets 
je het laantje uit en aan het einde sla je linksaf. Aan het einde van deze straat sla 
je rechtsaf waarna u gelijk linksaf slaat. U bevind zich nu op het .Jan de Witplein. u 
fi etst rechtdoor en aan het einde gaat u met de bocht mee rechtsaf. Wederom fi etst 
u helemaal rechtdoor en gaat weer met de bocht mee naar rechts. U zorgt ervoor 
dat u links langs de speeltuin fi etst waar een huisje met de kleuren ....blauw, geel en 
rood..... staat. U houd links aan en gaat links richting de Wellsedam, links staan 2 
huizen met de huisnummers ......33 en 35........... 

>> ga verder op volgende pagina >>
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Er op uit

Op de Wellsedam slaat u rechtsaf en u gaat vervolgens de eerste weg links. U bent 
nu op de ..Tegelaer........ straat. Hier fi etst pakt u de 2e afslag, de Drecht in, hier staat 
een paaltje met blauwbordje met het nummer .74. U fi etst dit pad af en gaat na het 
grasveld/ speeltuin linksaf. Aan het einde gaat u wederom linksaf. U fi etst deze straat 
bijna helemaal uit en tegenover de ingang van de .. Linde..boom slaat u rechtsaf. U 
steekt de kruising over en ziet rechts van u een speeltuin met .2... schommels. Aan 
het einde van de weg gaat u linksaf en steekt de kruising over, waar u de 1e weg 
rechts eenrichtingsverkeer in fi etst. Aan het einde van deze weg zit een sporthal met 
een .groene.. deur. U slaat nu rechtsaf, aan het einde van deze straat gaat u links. 
Daarna gaat u de 2e weg rechts met rechts op de hoek een winkel met de naam ... 
Boetiek..De eerste weg gaat u linksaf en dan vervolgens de 2e weg weer links. U 
mag hier ...30..km per uur rijden. Fiets terug naar jouw quizplek.

6. Meisje en de vis
Waar staat het meisje met de vis? Wat is de reden van plaatsing?
Het is een kinderrijke buurt, een mooie route richting school. Een 
plek waar veel kinderen langskomen. Het kunstwerk gaat over de 
fantasie van kinderen. In je fantasie kan alles, dus ook wandelen 
met een vis....
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7. Hoeveel cm?
Hoeveel cm zit er tussen de eerste en twee-
de trede van de glijbaan in het speeltuintje op 
de bosdammen?

...........25..................

Er op Uit

8. Spijlen tellen
Ga naar de locatie hiernaast op de foto.
Hoeveel spijlen heeft het hek aan de 
voorzijde van dit gebouw?

...............320.................

9. Wie wat waar
a. Hoe heet de straat die word 
aangegeven met nr. 1?

....... Van Arkellaan ..........
b. Hoe heet de straat die word 
aangegeven met nr. 3

........ Broekhuisenstraat.................

c. Wie woont er op nr. 2? 

... Ad en Connie vd Linden (Dallie).....
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Er op uit

10. Waar staan ze?
Verschillende huizen hebben een naam. Op onderstaande 
foto’s staan twee namen van huizen. Waar staan deze huizen? 

a. ....Dorpsstraat 3.....................

b. .......Langehof 26................................................
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1. Over de datum
Duik de voorraadkast in en zoek naar het product dat het meest over de datum is. 
Het moet gaan om een eetbaar product. Zet de datum hieronder en op de voorkant 
van het quizboek en neem het product mee als je het quizboek inlevert. De twaalf 
oudste producten die ingeleverd worden, krijgen de punten.

.......................................................................................................................................

Ga er maar aan staan

2. Nederlands strafrecht
Hendrik kwam dorpshuis ‘’Ons Huis’’ uit rollen. Hij moest 
nodig plassen dus besloot hij om binnen de bebouwde 
kom te gaan wildplassen. Dit deed Hendrik tegen de kerk 
aan. Hij werd staande gehouden door twee agenten. De 
agenten maakten een proces verbaal op, dus de onder-
staande punten staan bij Hendrik op het proces verbaal. 
Vul de juiste antwoorden in. 

1. Feitcode:...........F185

2. Categorie:.........8....................................

3. Boete bedrag :€..... 140,-

3. Kleding van onze Koningin
Van welke kledingontwerper droeg Koningin Maxima een jurk bij de inhuldiging van 
Koning Felipe IV van Spanje op 19 juni 2014?

....Geen, ze was niet aanwezig want er waren geen buitenlandse gasten.............
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Ga er maar aan staan

4. Hoge gebouwen
Hoe hoog zijn de volgende gebouwen? 

...........112 meter..................                           ...........828 meter

.............632 meter...............                             ..................420 meter.....................
 

.............30 meter        ..........................        ................... 30 meter
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Ga er maar aan staan

5. Kraak de code
Als LXXPCKZOPY de code is voor het woord AMMERZODEN
Welke zin wordt dan gevormd uit de volgende codes?
 HPWVZX ZA ZYKP PPCDEP OZCADBFTK, YPVLCV POZN PO PTWWFU ELO 
AZZS VT.   

.. welkom op onze eerste dorpsquiz, nekark edoc ed eilluj tad pooh ki..

6. Uit welke liedjes komen onderstaande regels?

a............. confetti in mijn bier......................................

b.......De zilvervloot

8. Hoeveel woningen?
Hoeveel woningen telt de Lindeboom in Ammerzoden?

........45..................................................................

7. Geboorte van de Dorpsquiz
Zoals al eerder gezegd is dit de allereerste editie van de Dorpsquiz 
Ammerzoden-Well. Wij willen deze ‘geboorte’ graag vieren met een mooi geboorte-
kaartje. Dus teken, schilder, knip, plak, punnik, aquarelleer, etc. het origineelste ge-
boortekaartje van onze Dorpsquiz en lever deze aan het eind van de avond, samen 
met dit boek, in.
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9. Raad het logo

A..Dunks en Donuts... B.Alabastine / Polycell C..Friesche vlag...

D...Kras Reizen.. E..Lensen... F...Van Nelle Shag....

G...Toblerone....... H....WSV Well ........ I.... BP............

10. Luchtfoto
Wanneer is deze luchtfoto ge-
maakt? Graag datum en jaartal.

........... 11 september 2001

.........................................................
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ONS DORP

1. Weetjes uit de PAD Courant
A. Wie stonden er in 2016 op de afterparty voor de kinderen op zaterdagochtend?

.........Fleur Klapdeur en Bram Boterham................................................

B.Wie was de winnaar van de PAD Award in 2013?

........ Cor Goesten .................................................................

C. Wie waren in 2016 verantwoordelijk voor de seniorenmiddag? 

...... Sanne Duivenvoorde, Ron Hardam, Jan Piels.....................................
D. Tijdens het PADweekend van 2016 werden de distelzangers afgewisseld door het 
seniorenorkest Bommelerwaard. Wie leidde dit orkest? 

...........Peter van Harsel...............................................

2. Champignons
Ammerzoden heeft veel verschillende cham-
pignonkwekerijen. De kwekerij die wij zoeken 
heeft 250 medewerkers, 37.500 m2 champig-
nonvelden waarop 250.000 kilo champignons 
worden gekweekt en heeft vier teeltlocaties. 
Welk bedrijf zoeken we?

...... Champworld ............................

3. Cryptische omschrijving
Deze persoon heeft absoluut oog voor detail, het uitkiezen van kleuren gaat hem 
goed af. Deze persoon houdt ervan om lekker hard in zijn auto te rijden en zijn hobby 
is het versnipperen van kranten. 

................ Wim Schreuders (de Scheur)..........................................................

4. Vragen over Slot Well
Bij slot Well hangt een klok, deze klok stond eind 
februari nog stil op een bepaalde tijd. Op welke tijd 
staat deze klok stil? 

........ongeveer 14.53 / 2.53....................................

5. Kamers in Slot Well
Hoeveel kamers had slot Well eind januari 2017?

..........18 kamers (10 slaapkamers).....................
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6. Cryptische omschrijving van straatnamen

A. Het is niet laag en geen weg.............Hogesteeg......................

B. Je kunt er mee koken en je woont erin?.........Pannenhuis...................

C.Op weg naar een kleur........ Geelrijs ..............................................

D. De appel valt niet ver van het land.............. Peerakker

E. Het was geen kathedraal en was niet van gisteren?......Kerkemorgen.....

F. In deze straat vind je hulp wanneer je voor de rechter moet verschijnen...................

......................... Advocatenlaan ..............................................................

G. In deze straat moet je het onkruid met handschoenen wieden.................................

........................................Distelkamp.......................................................

H. In deze straat speel je tussen de bomen met zwarte en witte schijfjes.....................

...............................Bosdammen.............................................................

I. In deze straat is niemand slecht........ Bestenhof....................................

J. Groen, wit of bruin in een tent.................Boonkamp.....................................

8. Brand bij Eliassen
Tuincentrum Eliassen heeft te maken gehad met een brand. Wanneer was deze 
brand? Datum en jaartal benoemen. 

...............31 december 2008...........................................................

7. Wie waren prins?
Wie was er prins carnaval van 1992 t/m 1994?

................Chel Jamin...............................
Wie was er prins carnaval van 1973 t/m 1976?

..............Gerard vd Schoot..........................................
Wie was er prins carnaval van 2008 t/m 2010?

...............Rene Smits............................................
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9. Floridus
Floridus is lange tijd HET tuincentrum van Well geweest. Nu is het welletjes geweest. 
Wie was de eigenaar van tuincentrum Floridus en in welk jaar sloot dit tuincentrum 
zijn deuren?

.............Jielle van Herp en Marian vd Put, gesloten op 31 mei 2013.............................

10. Geschiedenis van Ammerzoden
Wanneer en waar werd de eerste nieuwbouwwijk in Ammerzoden gebouwd? En wie 
was de architect? 

..............8 juli 1919 aan de Hogesteeg. Architect J.F. Goesten....................................
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Zo GENAAMD

1. Ammerkrant
De Ammerkrant is een digitale krant met nieuws over de oude gemeente Ammerzo-
den. Wie zijn de journalisten van de Ammerkrant? 

..........Iedereen, je moet zelf nieuws insturen................

2. Steekwoorden
Steekwoorden die leiden naar personen, welke personen zoeken wij? 
- Pad, directeur, kroeg

..........Henri vd Braak.......................
- Drie koters, “anders nog iets”, rietendak 

........Ellen de Wit........................................
- Op de hoek, pick up, hoofd van dorp

........(Dikke) Jo Goesten...............................................
- Lolly, driehoek, tijd 

.........Bisou (Piramide).....................................................
- Te paard of met de auto, steekt niet overal bovenuit, pijn

........Dr. Vereecken.............................
- Bagagedrager, de kleinste gaatjes geen probleem, elektrisch

.........Maurice Goesten....................................................

..................................................................   ..................................................................

3. EK 2016
Wie was de eerste ploeg die doorging naar de halve fi nale van het EK 2016?

................Portugal..........................................................
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4. Sinterklaas
Hieronder zie je vier afbeeldingen van Sinterklaasfi lms. Noem alle vier de titels van 
de fi lms.

Sinterklaas en Diego; het geheim van de ring..            Sint.............

ZO GENAAMD

De club van Sinterklaas en de pepernotenschool         Het paard van Sinterklaas

5. Jeugd vakantie spelen
Jeugd vakantie spelen Well organiseert door het jaar heen verschillende activiteiten 
voor de kinderen.  Denk hierbij aan de Sinterklaasintocht, maar ook de vakantieweek 
die plaatsvindt in de herfstvakantie. Wie zitten er op dit moment in het bestuur van 
Jeugd vakantie spelen Well? 

......Carola van Lopik en Joyce van Zon....................

6. OBK
Muziekvereniging “Oefening Baart Kunst” werd opgericht op 13 oktober 1920 te 
Well-Ammerzoden. Uit hoeveel leden bestond muziekvereniging OBK Well op 1
januari 2017?

.................................55 leden........................................................
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Sint Pieterskerk, Rome                                Empire State Building, New York

Eifeltoren, Parijs

7. Hotspots
Vanaf welke bekende buitenlandse hotspots zijn deze foto’s gemaakt? 

London Eye, Londen

8. Dorpszeskamp Ammerzoden
Welke teams hebben meegedaan met de Dorpszeskamp in 2009? En wie wonnen 
dat jaar? 

OeiOei vogels (winnaar), CVKKO, Gere of nie, Bokhoven United, De Schuimpjes, 
Super Well, Billetikkers, Goet Zat, Mussennest, Deurzakkers, Oe-oerend Hard, ‘t 
zonneteam, 6xZat, Allegro con spirito, Dnjeppernjepper provotovsk, Goudzoekers, 
Gin Gezeik, Dwarsliggers, Schuimtrekkers, Effe Aanders, bij mekaor gerapt zooike
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9. De Hoeksteen
Christelijke basisschool de Hoeksteen in Well is in ….................opgericht. Inmiddels 
bestaat de school uit zo’n 145 leerlingen. Op onderstaande foto staat een kleuterklas  
afgebeeld uit het jaar 1983. Wie zijn deze kinderen en juf? Noteer ze allemaal.  

ZO GENAAMD

10. Tonpraoten
Sinds 2013 wordt er in Ammerzoden weer een tonpraotgala georganiseerd. Welke 
Ammerzodenaren hebben sindsdien allemaal in de ton gestaan?  En als welke ty-
petjes?

2013
 Robert van Dijk, Sinterkeesje
Jan ‘Stuc’ Hoskam, Jaonuske de stille
Bas Kerkwijk, Dick de ‘Non-Actieve’ Dokter
2014
Robert van Dijk, Piet Piloot
Jan ‘Stuc’ Hoskam, Jaonuske
Sjaak Rademakers, Kees de Kapper
2015
Robert van Dijk, Bertuske de Bordeelsluiper
Sjaak Rademakers, Schoolhoofd Herman Hakvoort
2016
Robert van dijk, Kees Karnemelk de Wielrenner
Sjaak Rademakers, Polle Pagro de supermarktmanager
2017 
Robert van Dijk, Fonske Fontanello
Jan ‘stuc’ Hoskam, Janus de blinde
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IS HET GEEN PLAATJE

1. Wie-O-Wie?
1 foto gemaakt van 4 mensen uit het dorp, wie is wie?

Dennis de Koning

Johan Kremers

Frenny Wintjes

Marion Kooijman

2. Symbolen raden
Wat is de betekenis van het symbool

A.....ei..... B.....sulfi et.......... C.....zuivel.........

D.....vis.......... E.....lupine........... F...sezamzaad.....
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3. Tatoeages
Van welke bekende mensen zijn deze tatoeages?

IS HET GEEN PLAATJE

.......Anouk.....

.....Yolanthe Cabau Sneijder

....Arie Boomsma

..Johnny Depp.........

4. Petjes
Van welke fi guren zijn deze petjes?

.........................Goofy                                        Robbedoes (& Kwabbenoot)

..................................................................  ..................................................................  

................Buurman (& Buurman)                       Sheriff van Nottingham (Robin Hood)
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5. Schilderwerken en hun makers
Van wie zijn de schilderijen?

..Salvador Dali                                                     Jeroen Bosch

..Edward Munch                                                Rembrandt

6. Foto van vroeger
Welk gebouw zien we op deze aangepaste foto?

...........Hervormde pastorie Well (gebouw bestaat niet meer)...............................
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7. Zoek de 5 verschillen
Omcirkel in de onderste foto met een stift de verschillen.
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8. Wie-O-Wie 2?
1 foto van 4 monden, van welke dorpsgenoten zijn ze?

Jan van Wordragen

Andries Sterk

Stefan van Zon

Arda Kraay

9. Bedrijfslogo’s
In het onderstaande plaatje zijn 5 lokale bedrijfslogo’s verwerkt. Welke bedrijven zijn 
dit?

Jack de Wit, Cafe de Ster, Mulder 
Hoveniers, Jan Deckers, Harrie 
van Hemert Schilders
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10. Voetbalplaatjes
Zowel WSV Well als Jan van Arckel hebben heel wat talenten voortgebracht. Herken 
je de mensen op de voetbalplaatjes?

Jaap Kraay                                    Giel Goesten                          Mike Keijnemans.

..Mart Hoogma                         Rosanne de Koning                Arnold Dekkers

Mark Hooymans                         Kevin Schreuder                        Johan Kremers.
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Horen zien en lezen

1. Artiesten en nummers
Luister de fragmenten op de website onder ‘horen, zien en lezen’ 
en noem de artiest en de titel van het nummer.

www.dorpsquiz.com/horen-zien-lezen-2017

1..Paradise by the dashboard light - Meatloaf

2....Like a virgin - Madonna

3...De kapitein deel 2 - Acda en de Munnik.......................

4......Can’t stop the feeling - Justin Timberlake....................

5...Last Christmas - Wham!..................

2. Het Geluid
Ga naar de website (link staat hiernaast). Luister het geluidsbe-
stand ‘het geluid’  en raad het geluid.

.....dichtdrukken van een Senseo apparaat.....

www.dorpsquiz.com/horen-zien-lezen-2017

3. Wat is het nieuws
Ga naar de website (link staat hiernaast) en bekijk de video. Waar 
ging dit nieuwsbericht over?

........Helikopter crash die zorgde voor de stroomstoring.........

www.dorpsquiz.com/horen-zien-lezen-2017
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4. Tragedies
Van welke 4 aanslagen staan hieronder de foto’s?

Alphen aan de rijn                                             Madrid.

...Pentagon                                                          Utoia....

5. Ontbrekende stukjes tekst
Vul de ontbrekende stukjes tekst in uit deze passage uit een boek.

‘Uit het donkere wolkenpak dat boven ’t Gooi hing vielen dikke druppels. Isabel zette 
de ruitenwissers aan, draaide haar Volvo de rondweg op en drukte het gaspedaal 
voorzichtig in. Deze plek stond erom bekend dat hevige regenval tot gevaarlijke situ-
aties kon leiden. Rustig aan, dus. Met vijftig kilometer per uur reed ze richting.. haar 
wijk. Het was rustig op de weg. Het regelmatige getik van de vallende regendruppels, 
de aangename temperatuur in de auto en de zachte achtergrondmuziek kalmeerden 
haar. Ze was moe, maar liep alles wat er sinds gisterenavond gebeurd was nog eens 
langs.
Bibi had haar opa ..weggedragen. zien worden, waarna de hele familie van het ene 
op het andere moment vertrok. Nu ze van de eerste schrik waren bekomen, moesten 
ze hun .aandacht.. op Bibi richten.
Om de dagelijkse balans niet te verstoren, deden ze vandaag tijdens het ontbijt zo 
normaal mogelijk. Bibi sliep al toen ze ’s nachts van het ziekenhuis waren teruggeko-
men, dus vertelden ze haar ’s ochtends dat opa in het ..ziekenhuis. lag omdat hij zich 
niet lekker voelde. Oma was er omdat mama straks op bezoek ging bij opa. Als hij 
een beetje was opgeknapt., mocht zij ook bij hem langskomen, beloofden.’
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6. Welke schrijver en boek
Lees onderstaande stukjes uit welke boeken komen deze en wie heeft het geschre-
ven?

a. ‘Dat zegt ze.’
Hij liep op zijn vrouw af, hurkte naast de stoel waar ze nog steeds in hing, pakte haar 
slanke handen in zijn grote brede knuisten en hield ze stevig vast. ‘Weten ze zeker 
dat hij het is?’ Er klonk een boze, gesmoorde snik. ‘Frieda heeft hem geïdentifi ceerd.’
‘Frieda,’ zei hij. ‘Jezus, Lizzie.’ Hij sloeg zijn arm om haar heen en haar blauwe jurk 
raakte gekreukeld. Haar ogen vulden zich met tranen die langs haar wangen naar 
beneden biggelden. ‘Ja.’ Ze hapte naar adem en veegde met haar pols langs haar 
neus. Eindelijk keek hij Hussein aan. ‘U moet niet alles geloven wat die vrouw zegt,’ 
zei hij. Zijn vriendelijke gezicht had zich verhard. ‘Waarom heeft zij hem trouwens 
geïdentifi ceerd?’ Bryant kwam de kamer binnen en ging naast Hussein staan; ze 
kon ruiken dat hij had gerookt voor hij naar binnen kwam. Hij vond dit soort situaties 
vreselijk. ‘Ik vind het heel erg voor u,’ zei Hussein. ‘Maar we hebben een paar vragen 
voor u en hoe eerder we antwoord hebben, hoe beter dat voor het onderzoek is.’
Hussein keek naar het stel. Het was niet duidelijk of ze begrepen wat er tegen hen 
gezegd werd. Bryant.....

.................Nicci French - `denken aan vrijdag................

b. ‘Rond elven ging hij naar ‘huis’, een wolk van marihuanadampen achterlatend die 
haar zintuigen onaangenaam prikkelden tot ze om twaalf uur haar pc opzocht.
Geen mail van Sil.
Haar handen hingen als bevroren boven het toetsenbord. Toen schudde ze haar 
hoofd en sloot de pc af. Morgen mis schien.
In de donkere stilte van haar slaapkamer vocht ze tevergeefs om haar gedachten op 
nul te zetten. In de afgelopen twee jaar was ze eraan gewend geraakt. De huilerige 
pijn die steevast ‘s nachts op kwam zetten. Als er geen afl eiding was. De pijn die ze 
zo goed kende dat die door haar lichaam werd verwelkomd als een oude, vertrouwde 
vriend.
Om vier uur lag ze nog steeds klaarwakker in bed.
‘ Dit is waanzin,’ zei ze hardop.
Ze stapte uit bed, knipte het licht in de woonkamer aan en dimde het tot een accep-
tabele sterkte. Liep door naar de keu ken om thee te zetten. Terwijl de waterkoker op 
gang kwam, ging ze naar de werkkamer en schakelde de pc in. Ze liep weer terug en 
schonk thee in. Twee suikerklontjes en een fl inke scheut melk. Ze ging op de bank 
zitten en dacht terug aan haar ontmoeting met Sil, twee jaar...

............Esther Verhoef - Onrust................................
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7. TV programma’s
Van welke TV programma’s zijn dit screenshots?

HOREN ZIEN EN LEZEN

De Lama’s                                                           Geef nooit op

 Get the fuck out of my house                              de Honeymoonquiz

8. TV stations
Welke 5 TV stations zitten verstopt in dit plaatje?

...CNN, Cartoon Network, Veronica, BBC, VARA
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9. TV Tunes
Van welke televisieprogramma’s hoor je hier de intro 
tunes?

www.dorpsquiz.com/horen-zien-lezen-2017

1.......Full House

2......David de kabouter

3......Airwolf

4......Oppassen

5......Pokemon

6......RTL late night..............................

10. Bekende uitspraken
Van welke reclames komen deze slogans of uitspraken?

a. Dat zeg ik!.....Gamma

b. Nu even niet!......Cup a Soup.........................................

c. Sterk spul he?........Fishermans friend......................................

d. Omdat ik het waard ben........L’oreal.......................

e. Connecting People..........Nokia

f. Bewezen de goedkoopste......Hoogvliet............................

g. Het kan wel!............Boons markt......................................................

h. Het zijn wel duizend redenen om lid te worden van de.....ANWB........

i. De grootste discounter van Nederland........Kwantum........................

j. Think Different................Apple........................................................
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SPORT & SPEL

1. Scrabble

Tel het aantal punten van de gelegde woorden

Wat telt niet? 1e woord telt dubbel, extra punten wanneer alle letters in 1x gelegd 
worden, aftrekpunten van letters die over zijn.
Wat telt wel? Alle punten op letters, alle letterwaarde en alle woordwaarde

Totaal aantal punten.....................173.................................
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2. Monopoly

Je staat halverwege het spel op Ons Dorp Brink, je gooit 4 (Steenstraat), deze straat 
koop je. In je volgende beurt gooi je 5 (Barteljorisstraat) op deze straat moet je 17 
Euro betalen omdat deze straat van een andere speler is. In de volgende beurt gooi 
je 6. Hier mag je een kaart pakken, deze kaart mag je bewaren (algemeen fonds 
kaart).in de volgende beurt gooi 7, deze straat heb je al en kun je dus niet kopen 
(Herenstraat). Je mag weer gooien, je gooit 10. Deze straat koop je (Coolsingel). Je 
ruilt met een andere speler je 2 kaarten, 1 station en ‘Het Plein’, die je al bezat tegen 
een straat die met je laatste aankoop de straat compleet maakt. In je  volgende beurt 
bouw je op deze straat 3 huizen. Je gooit 5, shit! Deze straat is niet van jou en be-
bouwd met een hotel. Dit gaat je geld kosten. Omdat je zojuist je huizen hebt gekocht 
ben je een beetje door je geld heen en dus besluit je om weer 2 huizen te verkopen. 
Dat scheelde niet veel of je was bankroet. Bij de volgende beurt gooi je 12, je mag 
dus nog een keer. Met 4 ogen op de dobbelsteen kom je op een mooie locatie die je 
wel wilt kopen (station). Je hebt nu 2 van deze locaties. Je gooit 11, ook deze straat 
is bebouwd met 1 huis en gaat je dus geld kosten. Je besluit om naast wat geld ook 
nog een station weg te doen. Je gooit 5 gelukkig ben je hier safe. Ondertussen krijg 
je bezoek op je huis en kun je weer even cashen zodat potentiële bezoeken aan 
hotels of huizen van een ander je niet tot wanhoop drijven. Bij je volgende beurt tel je 
7 ogen. Deze plek kost je weer geld. Je gooit nu 10 en omdat een speler deze zojuist 
van de hand heeft moeten doen kun je deze straat kopen. Gelukkig had je de andere 
ook al en is je straatje compleet. Je gooit nu 9 en je mag wederom een kaart pakken. 
Je krijgt een aanslag op onroerendgoed, deze betaal je en je legt de kaart weer on-
derop. Bij de volgende beurt gooi je 7. Je hoeft hier niet te betalen. Bij de beurt van je 
medespeler raakt deze failliet en jullie besluiten te stoppen. 

Vertel ons op welke straat je bent geëindigd en wat je in bezit hebt bij het einde 
van het spel (straten, welke kaarten, huizen, hotels, geen geld).

Herenstraat, Steenstraat, 1 algemeen fonds kaart, 1 huis, 1 station, Coolsingel, 
Blaak, Hofplein, Ketelstraat, Velperplein
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3. Bekende sporters en hun sport
Verbind de sporters met hun sport door er een lijn naar te trekken.

SPORT & SPEL

4. Snowboarden
Hoe wordt het bij snowboarden genoemd wanneer je 
met je rechtervoet voorop het board staat? 

.........Goofy..................
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6. Regionale sporters en hun sport
Verbind de sporters met hun sport door er een lijn naar te trekken.

5. Voorzitters
Iedere sportclub heeft een bestuur, en ieder bestuur heeft een voorzitter. 
Noem de voorzitters van onderstaande sportclubs.

Gelderse Boys:...Ellen Roubos        .. De Maaskanters:.....Dirk Schinkel....

WSV Well:..Marinus Robbemondt     . TV Ammerzoden:...Henk Linssen.........

L’ Ammerzo:.Ad vd Krabben          ... GTV Ammerzoden:....Francois van de Wiel

Always Fair:....Erica van Dulmen....... De Heerlijkheid:.....Marc Vugts.....
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7. Algemene trivia over onze (sport)verenigingen

a. In welke jaar is Jan van Arckel opgericht? ...1933........

b. Wat betaald een lid van ABC jaarlijks aan contributie? ..jeugd 114 senior 132,00.

c. Hoeveel edities van de boerendag zijn er geweest ......20..........

d. Hoeveel bardiensten moet je bij lidmaatschap van TV Ammerzoden draaien? 3.

e. Bij welke Wellse organisatie zit Marieke de Winter in het bestuur? Oranje vereni-
ging

f. Hoeveel jaar bestaat JJW Ammerzoden? .......41 jaar..................

g. Welke divisie voetbalt het eerste elftal van WSV Well? ......4e klasse (D).........

h. Over welke team hebben we het? 
Op zaterdag 24 november 2012 stond de thuiswedstrijd van ................. tegen KCD 
5 uit Doorn. Na een zeer spannende en leuke eerste helft waarin .................. een 
7-5 voorsprong pakte, was de tweede helft veel minder spectaculair, ....................... 
behielden echter de voorsprong en wonnen uiteindelijk met 10-8. Alweer de derde 
overwinning op rij in de zaalcompetitie. Op een regenachtige zaterdagmiddag kwam 
tegenstander KCD 5 uit Doorn op bezoek bij ................................ in Kerkdriel.

antwoord: ....De Maaskanters.............

SPORT & SPEL
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8. Computerspelletjes
Hieronder staan 9 delen van doosjes/kaften van computerspelletjes. Noem de titels 
van de spelletjes.

...Mario Kart                                     FIFA 96                            Battlefi eld...

...Pokemon                                     Tetris                                  World of warcraft

 Raymann                                           Sims                              Rollercoaster Tycoon
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9. Supercup
Over de hele wereld worden veel sporttoernooien georganiseerd. Hieronder staan 
(delen van) enkele bekers die er zoal te winnen zijn. Noem bij iedere beker de naam 
van de beker, en met welk sporttoernooi je deze beker kunt winnen.

SPORT & SPEL

.Coupe de monde (Voetbal)    Trofeo Senza fi ne (Giro)        Stanley Cup (NHL)

..Sid Waddell Trophy (WK Darts)                                 Coupe del monde de rugby..

 FA Cup                               World cup of hockey trophy      Coupe des Mousquetaires 
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Real Betis                                    Aberdeen Ironbirds                Gelderse Boys
  

10. Logo’s
Voor iedere sportvereniging is het logo erg belangrijk. Het geeft een identiteit aan 
een naam. Van welke verenigingen zijn onderstaande 9 logo’s?

...ABC                                        HC Den Bosch                      Mighty Ducks

the western bulldogs                           PSV             Hapoel Jerusalem Basketball Club
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Zoals voor in het boek genoemd, is er ook een geheime opdracht!
Van ieder team wordt er om 22.00 uur 1 persoon op winkelcentrum De Haar 
verwacht. Het is handig als je het meest sportieve teamlid stuurt. 
De inhoud van de geheime opdracht wordt daar ter plaatse verder uitgelegd. 
Je dient wel wat attributen mee te nemen, deze zijn onmisbaar bij het volbrengen van 
de opdracht.
- een lege bierkrat van 24 fl esjes (laat de fl esjes dus thuis)
- een hoedje, mutsje, petje of ander soort hoofddeksel
- een boa (niet de slang, maar zo’n gevederd exemplaar)

Geheime opdracht

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 2017! Ga nu maar rustig 
even achterover hangen, uitblazen en napraten. Als jullie tenminste nog tijd over heb-
ben, want dit boek dient tussen 23.00 en 23.30 uur ingeleverd te worden op eerder 
genoemde locatie. Zorg dat alles op tijd ingeleverd is want alles wat niet op tijd inge-
leverd is, kunnen we helaas niet meenemen in de puntentelling.
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BEDANKT
VOOR
JULLIE

DEELNAME!
www.dorpsquiz.com




