
Reglement wedstrijd en richtlijnen : Op zoek naar de 
generaal zijn sterren 

De zoektocht 

Op zondag 10 juni 2012 start de zoektocht. Op deze tocht doorkruis je Zelem en zijn 
geschiedenis. Er zijn 4 trajecten, die elke een aparte kleur hebben. Zo is er traject blauw, traject 
geel, traject groen en traject rood. In ieder traject krijg je 7 opdrachten, waarvan de uitkomst een 
cijfer of een letter is. Er moet nergens gegraven worden, en de oplossingen bevinden zich ook 
niet op prive gebied, of ze zijn zichtbaar zonder prive gebied te betreden. Er zijn historische tips, 
foto's, rekenkundige tips, ... 
Op zondag 24 juni wordt bekendgemaakt hoe je deze cijfers en letters moet doorsturen. De 
eerste die de reeks van 7 cijfers en letters, in de juist volgorde doorstuurt wint dat traject. Je mag 
voor ieder traject meedoen, maar er wordt maar 1 prijs per adres toegekend. 
De 4 winnaars (1 per traject) krijgen een helikoptervlucht voor 2 personen, die zal uitgevoerd 
worden op zondag 1 juli 2012 tussen 17u en 18u (uur kan nog wijzigen). 

De tips worden verspreid via : 
- Ons bord op het kerkplein: we voorzien een 'Zelem Zomert zoektocht' bord, waar iedere dag de 
tips op verschijnen. 
- website: klik door naar de pagina van de zoektocht, en daar vind je de tips 
LET OP : DE TIPS BLIJVEN MAAR 2 DAGEN OP HET BORD/ONLINE STAAN 

Voorbeeld : 
Zondag 10 juni : 
Traject geel : Tip 1 : Wat is de gereduceerde cijfersom van de postcode van Beringen ? 
Oplossing : 7 (want 3 + 5 + 8 + 0 = 16 -> 1 + 6 = 7) 
Traject blauw : Tip 1 : Wat is de gereduceerde cijfersom van de postcode van Lummen ? 
Oplossing : 5 (want 3 + 5 + 6 + 0 = 14 -> 1 + 4 = 5) 
Maandag 11 juni : 
Traject rood : Tip 1 : Wat is de gereduceerde cijfersom van de postcode van Antwerpen ? 
Oplossing : 2 (want 2 + 0 + 0 + 0 = 2) 
Traject groen : Tip 1 : Wat is de gereduceerde cijfersom van de postcode van Gent ? Oplossing 
: 9 (want 9 + 0 + 0 + 0 = 9) 
. 
. 
. 
Vrijdag 22 juni : 
Traject geel : Tip 7 : Wat is de laatste letter van het alfabet ? Oplossing : Z 
Traject blauw : Tip 7 : Wat is de eerste letter van het alfabet ? Oplossing : A 
Zaterdag 23 juni : 
Traject rood : Tip 7 : Wat is de voorlaatste letter van het alfabet ? Oplossing : Y 
Traject groen : Tip 7 : Wat is de tweede letter van het alfabet ? Oplossing : B 

Zondag 24 juni : 
Traject geel : SMS uw oplossingen in deze volgorde : GEEL TIP1 TIP3 TIP5 TIP7 TIP2 TIP4 
TIP6 naar nummer 0477/xxxxxx  
-> Dit moet je dus SMS'en : GEEL 7 - - Z - - - (de - stellen de antwoorden voor die in dit voorbeeld 
niet uitgeschreven staan) 
Traject blauw : SMS uw oplossingen in deze volgorde : BLAUW TIP2 TIP4 TIP6 TIP1 TIP3 TIP5 
TIP7 naar nummer 0477/xxxxxx  
-> Dit moet je dus SMS'en : BLAUW - - - 5 - - A (de - stellen de antwoorden voor die in dit 
voorbeeld niet uitgeschreven staan) 

 



Wie kan er mee 

De helikopter biedt plaats voor 3 personen, en vliegt 4 keer op zondag 1 juli 2012 (zie verder 
opstijgen) 
We geven 4 keer 2 plaatsen weg via de zoektocht, en op 1 juli zelf worden de overige 4x 
individuele plaatsen weggegeven 
Er zijn geen speciale vereisten, maar sportieve kledij is aangeraden, en een goede gezondheid is 
wenselijk. 
Kinderen zijn ook welkom vanaf 6 jaar, indien vergezeld door een van de ouders. Zij mogen niet 
op de schoot zitten, en tellen dus ook als 1 persoon 
Personen die onder invloed zijn van alcoholische dranken, zullen door de piloot geweigerd 
worden !! 

 

Opstijgen 

Indien het weer het toelaat, zullen de helikoptervluchten op 1 juli doorgaan. Dit wordt in de 
namiddag van zondag 1 juli 2012 beslist door de organisatie van Zelem Zomert, in samenspraak 
met de piloot, en meegedeeld aan de winnaars 
Omwille van de veiligheid wordt er NIET vanop het Zelem Zomert terrein vertrokken, maar vanop 
de helihaven in Diest. De winnaars worden tijdig naar daar gebracht, en na de vlucht ook terug 
naar het Zelem Zomert terrein gebracht. Indien de omstandigheden niet toelaten om te vliegen, 
zal er in samenspraak met de winnaars en de piloot een later tijdstip afgesproken worden om de 
vluchten uit te voeren. De 4 vluchten gaan dan ook samen, op dezelfde dag, en tijdens hetzelfde 
uur door. 

 

De vlucht 

De vlucht duurt ongeveer 15 minuten, en de piloot vliegt over Zelem, waar u het Zelem Zomert 
terrein vanuit de lucht kan zien, en misschien zelfs uw tuin 

 

Opmerking 

Indien er discussie bestaat over de zoektocht, de vragen/antwoorden of de helicoptervluchten, zal 
het Zelem Zomert comite overleggen. Hun besluit is in deze bindend 
Tussen nu en de start van de zoektocht kunnen er nog artikelen bijkomen/veranderen. Kom dus 
later nog eens terug voor een update 

 


