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Antwoordformulier van de Belhamel lammetjesweek 2021 quiz 

 

Stuur dit formulier vóór 6 april 2021 naar info@schaapskuddedebelhamel.nl en maak 
kans op een dagje mee met de herder de hei op. Uit alle goede inzendingen (dus alle 
vragen goed beantwoord) trekken de herders een prijswinnaar. Over de uitslag kan niet 
worden gecorrespondeerd. 

 

Naam: 

Emailadres: 

 

1 Van welk hondenras is Maus? 
a) Altdeutsche Hütehund 
b) Border Collie 
c) Jachthond 
d) Schnauzer 

 

2 Van welk materiaal is Harrie zijn hoed gemaakt?  
a) Varkensleer 
b) Koeienhuid 
c) Paardenhuid 
d) Kangoeroeleer 

 

3 Welk gezegde is niet helemaal juist? 
a) Hij is een wolf in schaapskleren 
b) Er gaan vele makke schapen in een hok 
c) Nu heb je een schaap aan het schijten 
d) Wanneer er één schaap over het hek is volgen er meer 

 

4 Waar kan je onder andere Schaapskudde de Belhamel tegenkomen? 
a) Op het Grote Veld 
b) Bij Wientjesvoort 
c) In het centrum van Vorden 
d) Bij de Engelenburg 

 

5 Hoe herkent moederooi haar lam? 
a) Door het nummer op het oormerk 
b) Door het uiterlijke kenmerk 
c) Door de manier van lopen 
d) Door geur en geluid 
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6 Waarom gaan moeder en lam na de geboorte in een apart hokje? 
a) Zodat wij moeder en lam goed in de gaten kunnen houden 
b) Dat wil een schaap zelf heel graag 
c) Dan kunnen wij ze makkelijker tellen 
d) Dan kunnen wij de lammetjes makkelijker knuffelen 
 

7 Waarom krijgt Lotte de fles? 
a) Omdat zij het gewoon veel lekkerder vindt 
b) Omdat zij het makkelijker vindt 
c) Omdat moeder haar een beetje in de steek heeft gelaten en verstoten 
d) Omdat zij erg graag op schoot zit 
 
 

8 Van welk schapenras is Brammetje? 
a) Het Schonebeeker Heideschaap 
b) Het Groot Heideschaap 
c) Het Veluws Heideschaap 
d) Het Drents Heideschaap 

 

9 Welke naam is niet van 1 van de Border Collies? 
a) Lynn 
b) Raaf 
c) Kayla 
d) Suuz 
 

10 Hoeveel lammetjes zijn er dit jaar geboren? 
a) 133 
b) 130 
c) 145 
d) 99 
 

 


