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VOORWOORD

Wat als eerste te doen:
1. Schrijf jullie naam en het nummer van jullie team (zie
pagina 9) op de voorkant van het quizboek.
2. Maak een logo met de tekst ‘wij doen mee met de
Dorpsquiz Hoonhorst’. Hang deze voor de ramen, zodat
zichtbaar is dat daar aan de Quiz gewerkt wordt. Lever
het logo uiteindelijk samen met het Quizboek in.
3. Check de tijdlijnopdrachten voor de tijden van jouw
team.
4. Het meest creatieve team krijgt 10 punten voor
het logo.
5.

Beste dwarsdenkers en friskijkers,
We hebben er iets langer op moeten wachten, maar eindelijk is het zover! Jullie hebben het quizboek
voor jullie liggen en kunnen beginnen aan de allereerste Dorpsquiz Hoonhorst. Wat hebben we als
organisatie al een voorpret gehad. En wat zijn we trots dat we zo veel teams op de been hebben
gekregen.
Uiteraard gaan jullie voor de winst, maar nog belangrijker is dat het een gezellige en leuke middag
wordt. De hapjes en drankjes mogen zeker niet vergeten worden! De uitgebreide spelregels op de
site hebben jullie vast en zeker allemaal gelezen. Voor de zekerheid herhalen we de belangrijkste
regels.
Wat zijn de belangrijkste regels en goede tips?
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Vervoer met de gemotoriseerde voertuigen is absoluut verboden. De veiligheid van iedereen
staat voorop! Uiteraard mag je wel gebruik maken van een elektrische fiets.



Het quizboek mag losgehaald worden, maar let er op dat jullie alle papieren weer op de
juiste volgorde terug doen in de map. Is dit niet gebeurd dan wordt de map niet nagekeken.



Er zijn doe opdrachten op tijd. Let dus goed op de tijd en het aantal personen dat mag
deelnemen. Voor sommige doe-opdrachten zijn de antwoordformulieren en de tijdlijn op
pagina’s 7, 14 en 15 van belang.



Hou tijdens de Quiz de telefoon van de teamcaptain goed in de gaten.



Antwoorden invullen met zwarte of blauwe pen! Met uitzondering van de kleuropdracht(en).
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Er zijn opdrachten waarvoor een foto gemaakt moet worden. Zorg ervoor dat er altijd een
Dorpsquiz Hoonhorst sticker bij op de foto staat.



Zorg ervoor dat jullie tussen 17:30 uur en 18:00 uur het quizboek, in de Dorspquiz Hoonhorst
tas hebben ingeleverd bij ons in de Dorpshuiskamer. Na het uiterste tijdstip ingeleverde
quizboeken worden uitgesloten van deelname en dingen niet meer mee naar de prijs.



Wees voorzichtig met het gebruik van alcohol zodat de opdrachten veilig uitgevoerd kunnen
worden.



Tijdens de opdrachten komen we op verschillende locaties. We willen jullie vragen om
voorzichtig en met respect om te gaan met andermans eigendommen.



Na het inleveren kunnen jullie nog lekker gezellig met ons napraten in de Dorpshuiskamer!

BONUSPUNTEN


Spelen jullie voor de generatie bonus en hebben jullie dit vooraf gemeld bij de organisatie.
Dan zijn er 10 bonuspunten te verdienen.

PRIJSUITREIKING 8 OKTOBER 2022


FEEST! Kom allen op 8 oktober 2022 om 20.00 uur naar De Potstal voor de feestavond en de
prijsuitreiking. Een avond vol spanning, sensatie en gezelligheid. Kunnen jullie hieronder
alvast een indicatie geven met hoeveel personen jullie komen?

+ / - ………. PERSONEN
JOKERS
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Jullie krijgen van ons 2 jokers. Mogelijk hebben jullie een extra joker verdient met de
opdracht van vorig jaar, deze extra joker vinden jullie in de Dorpsquizmap. Knip
onderstaande jokers uit en plak ze bij een vraag. Is het volledige antwoord goed dan worden
de behaalde punten verdubbeld.
De 2 jokers mogen bij de volgende vragen NIET worden ingezet: 7.5, 7.10 en 9.9.
Zorg dat de jokers goed zijn vastgeplakt. Jokers die los in het quizboek liggen tellen niet mee.
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TIJDLIJNOPDRACHTEN
14.30 – 14.50 uur

15.00 – 15.20 uur

15.30 – 15.50 uur

16.00 – 16.20 uur

16.30 – 16.50 uur
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Locatie Molenschuur
Team 13
Team 14
Team 15
Team 16
Team 17
Team 18
Team 19
Team 20
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7
Team 8
Team 9
Team 10
Team 11
Team 12

Locatie Potstal
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7
Team 8
Team 9
Team 10
Team 11
Team 12
Team 13
Team 14
Team 15
Team 16
Team 17
Team 18
Team 19
Team 20

ORGANISATIE

IN GEVAL VAN NOOD
Kunnen jullie contact opnemen met het volgende nummer:
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06 – 3630 0444 (Myrthe) of
06 – 2824 7782 (Ivo).

TEAMS
Teamnummer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Teamnaam
Daar bij die Molen
Quiztetni
Onder de Moezenbelt
De Neppies
Mijsters/Diepman
Bananenschieters
Familie Schuurman
Zaterdagmiddag
Buursaam de Horst
Albatros
Vrij Zicht
Team Hulsman
J.B & Co.
DijkSteeg
The winner takes it all
Lambrabroezie
Koelmansgasten
NonStopVold’rOp
Quizniks
Last Minute

UITLEG ICONEN
De vragen worden ondersteund met iconen. Hieronder leggen we uit wat er mee bedoeld wordt.
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Scan de QR-code

Foto-opdracht

Doe-opdracht thuis

Geluid-opdracht

Tijd voor een drankje

Tijd voor een hapje

Kindervraag

Opdracht op locatie

Tijdlijnopdracht

Let op!
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Stuur het antwoord per email

Voor het beantwoorden van
deze vraag vind je iets in de
tas.

Bij deze vraag mag de
joker niet ingezet worden.

Maximaal te behalen
punten per vraag.
Daadwerkelijk behaalde
punten worden ingevuld
door de jury.

SPONSOREN
Wij willen onze sponsoren bijzonder danken voor hun bijdrage dit jaar. Zonder hen hadden we geen
Dorpsquiz Hoonhorst kunnen organiseren.
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Antwoordformulier Locatie Potstal
Teamnaam:
Teamnummer:
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Vraag 1

ACDC – Whole Lotta Rosie

Vraag 2

NPO Radio 2

Vraag 3

Banjo

Vraag 4

B – 1974

Vraag 5

Kurt Cobain

Vraag 6

Jannes – Adio Amore Adio

Vraag 7

One Direction

Vraag 8

Rammstein, Rolling Stones, Radiohead,

Vraag 9

Barry Hay, Cesar Zuiderwijk, George Kooymans en Rinus Gerritsen

Vraag 10

Dire Straits – Sultans of Swing

Antwoordformulier Locatie Molenschuur
Teamnaam:
Teamnummer:
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Vraag 1

Knoflook

Vraag 2

Gemalen Citroengras

Vraag 3

Anijszaad

Vraag 4

Kurkuma

Vraag 5

Basilicum

Vraag 6

Oregano

Vraag 7

Gemalen Kaneel

Vraag 8

Kruidnagels

Vraag 9

Nootmuskaat

Vraag 10

Paprikapoeder
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VRAAG 1.1
De voorbereidingen voor de activiteiten in het jubileumjaar begonnen met een brainstormavond
waarvoor verschillende verenigingen en buurtbewoners uitgenodigd waren.
A. Wanneer werd deze brainstormavond georganiseerd?
16 mei 2017
B. In verschillende groepen werd nagedacht over een drietal vragen. Op welke vragen werd door
ons een antwoord gezocht?
1. Op welke manier kunnen we 250 jaar Hoonhorst vieren?
2. Hoe zouden we het historische weekend / dag vorm kunnen geven?
3. Hoe kunnen we de historie levend houden?

VRAAG 1.2
Proef Dalfsen streeft ernaar jaarlijks op de tweede zaterdag van september bezoekers uit een
grotere regio naar Dalfsen te trekken door gezamenlijke promotie en deze bezoekers kennis te
laten maken (proeven) met de charme van Dalfsen. Jaarlijks doen zij een andere kern van de
gemeente aan.
A. Wanneer kwam Proef Dalfsen voor het laatst naar Hoonhorst?
8 september 2018
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B. Welke 6 plekken uit Hoonhorst werden toen opgenomen in de fietsroute?
1. Van Lenthe
2. De Dolle Deel
3. Anjerpunt
4. Decohof
5. Van Gelder Melkveebedrijf
6. Molen Fakkert

VRAAG 1.3
Hieronder staan verschillende brievenbussen uit Hoonhorst. Kunnen jullie ons helpen aan de
bijbehorende straatnamen en huisnummers?

1.

1.

19

2.

3.

4.

5.

6.

1. Koelmansstraat 32

4. Esakkers 45

2. Lage weide 6

5. De Weitjes 58

3. Mataramweg 1

6. Dammans Es 14

VRAAG 1.4
Hoeveel parkeervakken zijn er op de parkeerplaats bij de Potstal?
50

VRAAG 1.5
A. Welke Duitse stad wordt genoemd op de ingangsborden van de kern Hoonhorst?
Stad Hörstl
B. Sinds wanneer is deze samenwerking?
Ondertekening certificaat 13 – 4 – 1996, opgericht op 7 oktober 1995
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VRAAG 1.6
Hieronder staan 14 koppen van nieuwsberichten die ooit op Dalfsennet hebben gestaan. Daarnaast
staat een rij met wat de inhoud is van deze berichten. Combineer de titel met de juiste inhoud.
1. Vrachten zand in Hoonhorst niet voor hoog water
2. Bommen in Hoonhorst?
3. Nieuwe samenwerkingsvorm voor de jeugd?
4. Waarin een klein dorp groot kan zijn
5. Hoonhorst wil heel graag meedenken
6. Trots, trots en nog eens trots
7. Hoonhorst verbindt
8. Morgen gaat de beuk er in
9. Het dak gaat er af!!
10. Ut zal mien tied wel duur’n
11. Er is genoeg te beleven
12. Grote eikels!
13. Hoonhorst is klaar voor de toekomst
14. Even de doeken spannen.

A. 25 jarig bestaan peuterspeelzaal en 10 jaar BSO
B. Voorbereidingen voor de kerstmarkt
C. Verhogen van de pastorietuin
D. Voer verzamelen voor varkens
E. Glasvezel in het buitengebied
F. De start van JCHW
G. Renovatie Kerkstraat
H. Tijdelijke plaatsing asielzoekers
I. Opening Anjerpunt
J. Groot aantal deelnemers carnavalsoptocht
K. Optreden Oegandees kinderkoor in de kerk
L. Opening Potstal
M. Sloop van de potstal
N. Tablet cursus voor ouderen

1c – 2g – 3f – 4j – 5h – 6l – 7i – 8m – 9k – 10n – 11a – 12d – 13e – 14b

VRAAG 1.7
Tijdens de opening van het jubileumjaar op 17 januari 2020 is de film getoond ‘De identiteit van de
Hoonhorster’. We zijn benieuwd hoe goed jullie hebben opgelet tijdens deze film.
A. Aan de Koelmansstraat (het huidige adres is Koelmansstraat 69) woonden vroeger die dames in
een keuterboerderij. Wat waren de namen van deze dames?
Trees, Mina en Dina
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B. Hoonhorst is een klein dorp en vroeger waren de katholieke families groot. Oude Hoonhorsters
begrepen dan ook al goed dat niet iedereen in dit dorp zou kunnen blijven wonen en werken. In
de film werden vier landen genoemd waarnaar Hoonhorsters zijn geëmigreerd. Welke landen zijn
dat?
Canada, Brazilië, Nieuw-Zeeland en Australië

C. We kunnen het nu bijna niet meer voorstellen, maar vroeger kende Hoonhorst vier winkels. Hier
kon je je boodschappen doen, maar van drie winkels werd ook verteld dat ze de boodschappen
op een vaste dag in de week langs kwamen brengen. Noem de drie winkels en de bijbehorende
dagen waarop deze winkel de boodschappen kwam bezorgen.
Maandags – Kappers, Dinsdags – Tijhaar en Woensdags – Melenhorst

D. De film eindigt met de conclusie wat de identiteit van de Hoonhorster is. Welke kenmerken en/of
eigenschappen worden genoemd? Noem ze allemaal.
Ondernemend, gezellig, niet boven maaiveld uit, contact met de buren, afwachtend,
Praatje maken, zin in een feestje, geen standen, geen verschil en schouders er onder zetten.
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VRAAG 1.8

Op deze foto zien jullie de
eerste Prins van de
Hoonhakkers met zijn Raad
van Elf van de Hoonhakkers.
Wij willen graag van jullie
weten wie dit allemaal zijn?

1. Gijs Schuurman

7. Herman de Ruiter

2. Harrie van de Kamp

8. Joop Koerhuis

3. Jan Horstman

9. Hans Rienties

4. Bertus Kogelman

10. Gerard Reuskens

5. Herman Zwakenberg

11. Gerard Damman

6. Cor Bosch

12. Harry Veltmaat

In welk jaar is deze foto gemaakt?
1978
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VRAAG 1.9
“In 1770 werd aan de Koningsweg, op de Tempelcamp op de ‘Hohe Horst’ een
kerkhuijs annexe wooninge gesticht. Het kerkhuijs voldeed aan de vele
voorschriften en zag er uit als een boerenwoning met vierkante vensters.
Vanaf dat moment kerkten de katholieke Dalfsenaren in Hoonhorst.”
De kerk is een belangrijke locatie geweest voor het ontstaan van ons dorp. Helaas staat de
oorspronkelijke kerk niet meer in ons dorp, maar is er een nieuwe kerk op ongeveer dezelfde plek
gekomen.
A. Zoek het perceelsnummer en minuutplan van de kerk op de kaart van 1853?
577 en MIN04008H03

B. Wat is het huidige kadastrale nummer van de kerk?
DSN01 H 3360
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VRAAG 1.10
Hieronder staat een foto van Hoonhorst. Deze is genomen tijdens een van de vele feesten in ons
dorp. Beantwoord de vragen over deze foto.

A. Tijdens welk feest is deze foto genomen?
Oranjefeest
B. Op welke datum is de foto genomen?
30 april 1993
C. Wie staat er vooraan op de foto?
Gerard Reuskens
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VRAAG 2.1
A. Wat is een ‘spieker’?
Kleine opslagschuurtjes
B. Waar werd een spieker voor gebruikt?
Voor opslaan van geoogste korenaren

VRAAG 2.2
Op 14 mei van dit jaar zijn er in Hoonhorst vier wandelroutes gepresenteerd. Langs de vier routes
zijn paaltjes geplaatst met QR-codes met verhalen over de geschiedenis van de plek waar je
wandelt.
A. Wat is de verzamelnaam voor deze wandelroutes?
De geheimen van Hoonhorst
B. Welk verhaal wordt er verteld als je de QR-code scant bij de ingang van de Dammans-Es?
Bouwbedrijf Kroes en klompenmaker Veltien
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VRAAG 2.3
A. Wie is dit?
Heilige Cyriacus
B. Waar komen we hem in Hoonhorst nog tegen?
Basisschool st. Cyriacus
Parochie Hoonhorst-Dalfsen

VRAAG 2.4
In welk jaar is de Molen van Fakkert gebouwd en wat gebeurde er in 1868?
1862 gebouwd en in 1868 brandde hij af
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VRAAG 2.5

Wat moet er op de gewiste stukken staan?
1. Maandag 22 mei 1995
2. Parochiehuis
3. Tempelhof
4. As kruisjes

VRAAG 2.6
A. Wanneer kwam de eerste school in Emmen?
1862
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B. Wat was de naam van de eerst benoemde schoolmeester?
Gerrit Hendricks van Rijssen

VRAAG 2.7
Hieronder staan een aantal foto’s van verdwenen beroepen. Welke beroepen zijn dit? Tevens is
één van de foto’s in Hoonhorst gemaakt. Geef aan welke foto dat is en waar hij gemaakt is.
Scharenslijper

Tonnenmannen
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Mandenmakers

Dienstmeiden of dienstmaagden

Klompenmakers

32

De smid

Petroleumboer

Kruidenier
Jan Kappers in Kappers

33

VRAAG 2.8
A. Hoonhorst werd op verschillende manieren geschreven. Vanaf welk jaar is Hoonhorst in de
huidige spelling terug te vinden op de kaart van Nederland?
1933
B. Op welke andere manieren werd Hoonhorst nog meer geschreven op de kaart van Nederland?
Neem de spellingswijze en het tijdvak waarin het zo werd geschreven op.
Vanaf 1850 – 1895 Hoohenhorst
Vanaf 1896 – 1932 Hohenhorst

VRAAG 2.9
Hieronder staat een tekst over de brug over de Vecht bij Dalfsen. Vul de ontbrekende jaartallen in.
Pas in de 19e eeuw was er gelegenheid voor de gemeente Dalfsen om het recht van water af te
kopen. Bovendien werd door de aanleg van een verharde weg ten zuiden van de Vecht het belang
van een brug groter. Op 29 november _1836__ werd een houten brug met een ophaalgedeelte in
gebruik genomen. Het veergeld werd vervangen door bruggeld. Het geld werd gebruikt voor het
onderhoud van de brug. Ondanks allerlei tussentijdse aanpassingen werd de houten brug zelf zo
onbetrouwbaar, dat grote transporten niet meer konden worden toegestaan. In __1939__ werd
deze brug daarom vervangen door een bredere betonnen brug met een opbouw en leuningen van
metaal. Lang heeft deze brug niet kunnen functioneren, want met het naderen van de Canadese
troepen hebben de Duitsers de brug op 13 april _1945__ opgeblazen. De daarna herstelde brug
heeft dienstgedaan tot __1994__.
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VRAAG 2.10
A.

Waar is deze gevangene opgepakt?

Café Veldmaat of De Olde Bakker

B. Wat is de huidige naam van deze locatie?
De Witte Gans
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VRAAG 3.1
A. Wie ontbreken er in de volgende opstelling van het Nederlands elftal?
Hans van Breukelen, Ronald Koeman, ________, Frank Rijkaard, Jan Wouters, ________, Arnold
Mühren, Gerard Vaneburg, Erwin Koeman, Ruud Gullit, ________.
Berry van Aerle, Adri van Tiggelen & Marco van Basten

B. Bij welke club speelden deze drie spelers ten tijde van deze opstelling?
Berry van Aerle – PSV, Adri van Tiggelen – RSI Anderlecht
Marco van Basten – AC Milan
C. Welke club was hofleverancier van de basis elf?
PSV
D. Wie was de aanvoerder van dit team?
Ruud Gullit

VRAAG 3.2
A. Wie maakte de eerste goal tijdens de Kampioenswedstrijd van VV Hoonhorst 1 in het seizoen
2018-2019?
De verdediger van Old Forward
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B. Wat was de eindstand van deze wedstrijd?
2–5
C. Van wie heeft aanvoerder Sten na deze wedstrijd de kampioensschaal overhandigd gekregen?
Luc Diepman & André Klein Herenbrink

VRAAG 3.3
Alle wielerliefhebbers zitten met de Tour de France aan de buis gekluisterd om te kijken wie er dit
jaar als winnaar over de streep komt en om te zien wie aan het einde van de drie weken in de gele
trui aankomt in Parijs. Natuurlijk zijn er nog meer truien te verdelen, waaronder de bolletjestrui
voor het bergklassement. Wat weten jullie allemaal over deze iconische trui?
A. In welk jaar werd de bolletjestrui geïntroduceerd in de Tour de France?
1975
B. Wie was de eerste renner die deze trui mocht dragen?
Joop Zoetemelk
C. Hoeveel punten krijgt een renner als hij bij een berg van de buitencategorie als derde over de
streep komt?
12
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D. Hoe komt deze trui aan zijn opvallende uiterlijk?
Van Toursponsor Chocolat Poulain, de verpakkingen van dit Franse chocolademerk hadden dit
uiterlijk.
E. De bolletjestrui werd bij zijn introductie niet positief ontvangen door zijn uiterlijk. Toch was dit
niet de eerste keer dat er werd gesport in zo’n tenue. Welke voetbalploeg speelde ver voordat
deze kleurencombinatie in de Tour de France werd gebruikt één seizoen in een vergelijkbaar
tenue?
Bolton Wanderers

VRAAG 3.4
A. In welk jaar werd de tafeltennisvereniging van Hoonhorst opgericht?
1968
B. Wie was de oprichter van deze vereniging?
Piet Geurts
C. In welk jaar heeft deze vereniging een Nederlands Jeugd Kampioen? En wie was dat?
1975, Ans de Ruiter
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VRAAG 3.5
Dit jaar bestaat de tennisvereniging van ons dorp 25 jaar! Wij gaan natuurlijk niet vragen naar de
naam van de vereniging want dat zou te makkelijk zijn. Wel willen we graag weten wie de
initiatiefnemers waren voor het oprichten van deze vereniging.
Simon Butink, Jan Disselhorst, Brigitta Kroes en Tini Mijsters

VRAAG 3.6
Nederland zou in 2028 graag gastland willen zijn van de Olympische Spelen. Niet zomaar een
willekeurig gekozen jaar. Precies een eeuw eerder, in 1928, was ze dat namelijk ook. Het
Olympisch Stadion in Amsterdam vormde toen het decor waarin sporters uit 46 landen de strijd
met elkaar aangingen.
A. Waarom zijn de Olympische Spelen van 2028 niet toegewezen aan Nederland?
In 2012 bleek dat de Nederlandse regering de kandidaatstelling (financieel) niet verder zou
steunen
B. Tijdens de Olympische Spelen in 1928 waren er een aantal primeurs. Noem er drie.
1) Olympisch vuur werd voor het eerst aangestoken (door een medewerker van gasbedrijf)
2) De sportploeg van Griekenland mocht voor het eerst de landenparade leiden en gastland (NL)
sloot de rij. Een traditie die tot de dag van vandaag wordt gehandhaafd.
3) De Amerikaanse sprinter Jack London gebruikte voor het eerst professionele startblokken
4) Toelating van vrouwelijke atleten bij de atletische en gymnastische sporten
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5) Ook mochten vrouwen voor het eerst schermen op de Olympische Spelen van 1928.
C. Welke stad is in 2028 gaststad van de Olympische Spelen?
Los Angeles
D. Teken hieronder het logo van de Olympische Spelen in de juiste kleuren.

VRAAG 3.7
Hieronder staan enkele adressen. Welke stad hoort hierbij? En welke sport wordt er op deze plek
beoefend?
Colosseum 65
Enschede, Voetbal
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Pim Mulierlaan 1

Heerenveen, Schaatsen

Schansdijk 3

Kampen, BMX

De Voorwaarts 55

Apeldoorn, Baanwielrennen

De Broekhuizen 5

Dalfsen, Motorcross

Antoon Coolenlaan 1

Eindhoven, Zwemmen

VRAAG 3.8
Ga via de QR-code naar een filmpje met vier voetbalfragmenten die door de VAR bekeken zijn.
Noteer per fragment wat hier beslist wordt.

1. Buitenspel (doelpunt afgekeurd)
2. Buitenspel (doelpunt afgekeurd)
3. Rode kaart
4. Gele kaart wordt bevestigd

VRAAG 3.9
Nederland heeft een rijke sportgeschiedenis met veel mooie momenten. Sommige van deze
momenten zijn voorzien van een legendarisch commentaar. Hieronder staan een paar van deze
uitspraken. Met welke sportgelegenheid is dit gezegd en wie zei het?
A. Hij stàààààt!!
Olympische Spelen 2012, goud op de rekstokken Epke Zonderland – Hans van Zetten
B. Dit is een goed stel hoor!
Winst EK Voetbal 1988 – Theo Reitsma
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C. Timmertje, Timmertje, wat ga je doen?
Olympische Spelen 1998, goud op de 1500 meter Marianne Timmer – Frank Snoeks
D. Casillas kan er geen houtje touwtje meer van!
Poulewedstrijd WK 2014 NL – Spanje – Jack van Gelder

VRAAG 3.10
Welke bekende (oud) sporters kijk je hier in de ogen?

Jaap Stam

Peter Sagan
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Inge de Bruijn

Usain Bolt

Lieke Martens
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VRAAG 4.1
Beluister het Hoonhorsterlied met behulp van onderstaande QR-code. Beantwoord daarna de
vragen over dit nummer.

A. Wat gaat er nog steeds hand in hand?
De gein en het leaven
B. Wat doet de haan in het liedje?
Hij loert op een koppeltje kippen
C. Waarom komt er in alle vroegte volk voor de dag?
Voor brood op de plank
D. Welk bericht moeten we onthouden?
’s Nachts is het donker en overdag is het licht
E. Na hoeveel glazen “giet te hele gerei aan de zwier”?
4
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F. Wat doen de Hoonhorsters met hun zorgen?
Die vegen wij af aan ons gat
G. Wanneer hebben wij een feestje?
Manks
H. Wat zijn we na een week hard werken?
Zondags vrij
I. Hoe vaak wordt het refrein gezongen?
7x
J. Welke Hoonhorster heeft de tekst van dit nummer geschreven?
Jos Damman

VRAAG 4.2
Je ziet hieronder vijf nummers uit een Top 40 van lang geleden:
 Nr. 3 No No No
Destiny’s Child
 Nr. 7 Stop
Spice Girls
 Nr. 12 Gettin’ Jiggy With It
Will Smith
 Nr. 17 Gone Till November
Wyclef Jean
 Nr. 21 Liefs Uit Londen
Blof
A. Van welke week in welk jaar was deze Top 40?
1998 – week 16
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B. Wat was de nummer 1?
My Heart Will Go On – Celine Dion
C. Hoeveel weken staat dit nummer op dat moment in de Top 40?
11 weken
D. Welk nummer staat op plaats 40?
The Unforgiven II – Metallica
E. Welke nummers zijn nieuw binnen gekomen deze week?
All My Life – K-Ci & JoJo
It’s Tricky – Run-DMC vs. Jason Nevins
Feel It – The Tamperer ft. Maya
Say What You Want – Texas ft. The Wu-Tang Clan
Overal – 4 Fun

VRAAG 4.3
Je kunt in Nederland op veel verschillende plekken naar concerten en festivals. Dat gebeurt niet
alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Waar ben je als je hier naar muziek luistert? Noem
zowel de naam van het gebouw/terrein als de plaats waar dit zich bevindt.
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Bataclan – Parijs

Ziggo Dome – Amsterdam

Concert At Sea – Brouwersdam

Konzerthaus - Berlin

Lowlands - Biddinghuizen
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Odeon De Spiegel – Zwolle

Carnegie Hall – New York

Musikverein - Wenen

Operah House – Sydney

Tivoli Vredenburg – Utrecht
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VRAAG 4.4
Hierna vind je titels van tien bekende liedjes vertaald naar het dialect. Noem de originele titel van
het liedje en de oorspronkelijke artiest.
1. Ik blieve op ’t rechte pad
I Walk the Line – Johnny Cash
2. Loaten wi’j luud wèèn
Let’s Get Loud – Jennifer Lopez
3. Luxe-waengs jaeng
Chasing Cars – Snow Patrol
4. Onthoal de tied
Remember the Time – Michael Jackson
5. Ketten
The Chain – Fleetwood Mac
6. Alderbässend allene
Supalonely – BENEE ft. Gus Dapperton
7. Deur foksen
Soldier On – Di-Rect
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8. Nooit opgeem
Never Give Up - Sia
9. Bleef bewèèng
Keep on Moving - Five
10. Rèèngboage in de loch
Rainbow in the Sky – DJ Paul Elstak

VRAAG 4.5
Neem het refrein op van het “Hoonhorster” lied dat door DJ Team Het Einde werd gepresenteerd
op het Sproeifeest van 2018. Stuur deze opname per e-mail naar dorpsquizhoonhorst@gmail.com
Je kunt extra punten krijgen voor de volledige songtekst en voor de titel en artiest van het
originele lied.
Titel: Manuela
Artiest: Jacques Herb
We staan hier in de tent,
Ons allen wel bekend,
Wie zoept wat alcohol en wie hebt toch zo’n
lol!
In ’t Land van Zwakenberg
Is een feestje niet zo erg,
Iedereen kent mekaar,
Vieren veest jaar na jaar.
Hier in’t Hoonhorster land,
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Voelt wie die sterke band,
We zijn wel tevree zing daarom met ons
meeee!
REFREIN: LEEEEEEVÛHHH HOONHORST
4x
Een feest voor jong en oud,
Wordt samen hier gebouwd,
Heel Hoonhorst die kijkt blij,
Met “Het Einde” erbij!!!!

Al vijf-en-twintig jaar,
Staan wij hier naast elkaar,
Het is toch heel apart,
‘K heb een blauw Hoonhorst Hart!
Gas d’r op is hier’t verhaal…
Gewoon doen is’t moraal….
Voor ààààààlle die kampioenen zing de

zaal….!!
REFREIN: LEEEEEEVÛHHH HOONHORST
4x
1 Koffie daarna bier,
Zo gaat dat meestal hier,

VRAAG 4.6

Sterrenstof – De Jeugd van Tegenwoordig
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Het is een mooi bestaan,
‘k Ga hier nooit meer vandaaan!!
“Het Einde” komt eraan,
Een ieder die gaat staan,
Het is niet ‘Ik’ maar ‘wij’,
Iedereen is d’r bij!!!
Hier in’t Hoonhorster-land
Voelt wie die sterke band,
We zijn wel tevree zing daarom met ons
meee..!!
REFREIN: LEEEEEEVÛHHH HOONHORST
4x

Stiekem Gedanst – Toontje Lager

Aan de Amsterdamse Grachten – Wim Sonneveld

Paradise City – Guns ‘n Roses

VRAAG 4.7
Hieronder staan 10 zinnen uit Nederlandse liedjes. Noem de titel en de uitvoerende artiest van de
liedjes.
1. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten.
Opzij – Herman van Veen
2. Een vol krat in de koelkast en een buul met wiet
Iedereen Hef een Reden - Bökkers
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3. En ik weet nog niet waar we naar toegaan samen.
Bagagedrager – Gers Pardoel
4. Wat je vertelt houdt me nuchter en warm.
Zoutelande – Blof & Geike
5. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald.
Het Regent Zonnestralen – Acda & De Munnik
6. En ik voelde dat het goed zat.
Parijs – Kenny B
7. Wat met potlood staat geschetst, kan met kleur worden ingetekend.
Zij Maakt het Verschil – Poema’s
8. Ik doe de lichten uit en de kamer wordt nu donker.
Avond – Boudewijn de Groot
9. Donker was de straat op weg naar het plein.
Zwart Wit – Frank Boeijen Groep
10. Zoek me als een soeter toeter op m’n waterscooter.
Ik ga zwemmen – Mart Hoogkamer
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VRAAG 4.8
Herrinert u zich deze nog? Deze nummers hebben allemaal in de Top 40 gestaan, maar welke
kwam als eerste de Top 40 binnen? Zet ze in chronologische volgorde van oud naar jong.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Tomorrow Can Wait – David Guetta (2008, wk 31)
You’re Beautiful – James Blunt (2005, wk 32)
Umbrella – Rihanna ft. Jay-Z (2007, wk 21)
Slaap – The Opposites (2006, wk 8)
Get Right – Jennifer Lopez (2005, wk 6)
Window In The Skies – U2 (2007, wk 2)
Promiscuous – Nelly Furtado ft. Timbaland (2006, wk 36)
Hey Mama – Black Eyed Peas (2004, wk 10)
Dragostea Din Teï – O-Zone (2004, wk 25)
Make You Feel My Love – Adele (2008, wk 51)

H–I–E–B–D–G–F–C–A–J

VRAAG 4.9
Over ongeveer drie maanden is het weer zover. Dan kunnen we weer stemmen op de Top 2000
van NPO Radio 2. Hieronder een paar vragen over deze lijst.
A. Welk nummer heeft het vaakst op de vierde plek gestaan?
Deep Purple – Child in Time
B. Wat is de hoogste nieuwe binnenkomer ooit in de Top 2000?
Danny Vera – Rollercoaster
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C. Wat is het hoogst genoteerde nummer van Adele? (Gezien over alle Top 2000s)
Someone Like You
D. Met hoeveel nummers stond Avicii in de lijst van 2021?
6
E. Met hoeveel nummers stond Queen in de eerste Top 2000? En met hoeveel in 2021?
12 en 35
F. Wat is de grootste stijger ooit in de lijst?
Katie Melua – The Closest Thing to Crazy
G. En wat is de snelste daler geweest in de lijst?
Lynn Anderson – Rose Garden
H. Wat hebben de nummers It’s a Beautiful Day van Queen en Als Je Wint van Herman Brood &
Henny Vrienten met elkaar gemeen?
Ze zijn beide nieuw binnengekomen in 2021
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VRAAG 4.10
Welke artiest zoeken we?

Paul Simon
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VRAAG 4.11
Stuur maximaal twee teamleden met enige muziekkennis naar de Potstal met het juiste
antwoordformulier. Zorg dat je op tijd binnen bent.
Let op! Er zijn aan deze opdracht een paar belangrijke spelregels verbonden:
a. Neem het antwoordformulier mee dat je voorin het quizboek vindt. Zonder dit originele blad
kom je niet binnen.
b. Noteer voordat je richting de Potstal gaat alvast je teamnaam en nummer op dit blad.
c. Het is strikt verboden om je mobiele telefoon te gebruiken bij het beantwoorden van de vragen
in de Potstal.
d. Na afloop van deze opdracht laat je dit blad achter in de Potstal. Vergeet dit niet, want een
antwoordenblad dat later (bijv. samen met het Quizboek) wordt ingeleverd, kijken we niet na.
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VRAAG 5.1
Welk beroep zoeken we hier?
1.
Wat is het belangrijkste ingrediënt van
hollandaise saus?
2.
Wat maakt pestosaus groen?
3.

4.
5.
6.
7.
8.

2.
M

Eierdooiers

6e letter

Basilicum

9e letter

Welke peul wordt bij roti vaak
vervangen door de lijkende maar
goedkopere sperzieboon?
Wat zijn minestrone en borsjtsj?

Kousenband

7e letter

Soepen

5e letter

Welke alcohol wordt gebruikt in
alcoholische dranken?
Onder welke naam is E330 beter
bekend in de voedingswereld?
Van welke bloem met een geel hart kan
je thee zetten?
Hoe heet de stevige Italiaanse cocktail
waarvoor je het volgende dient te
mengen:
Gelijke delen gin, rode vermout en het
bittere Campari over enkele ijsblokjes
en als garnering een sinaasappelschil?

Ethanol

7e letter

Citroenzuur

11e letter

Kamille

1e letter

Negroni

2e letter

4.
E

5.
L

7.
K

3.
B

VRAAG 5.2
Waar dankt de Hoonhorster Klapmuts haar naam aan?
Aan de tapperij genaamd de Klapmuts
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1.
O

8.
E

6.
R

VRAAG 5.3
Welke gerechten kun je maken met de volgende ingrediënten?

Oliebollen
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Kruudmoes

Wentelteefjes

VRAAG 5.4
Op deze kaart van de binnenstad van Zwolle hebben wij 5 namen van restaurants weggehaald.
Welke restaurantnamen moeten op de groene balkjes staan?
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1. Restaurant Poppe

4. La Cucaracha

2. Os en Peper

5. Bistro Pampus

3. Ingeburgerd

VRAAG 5.5
Let jij goed op de hoeveelheid calorieën in producten? Hoeveel kcal zitten er per 100 gram in de
volgende producten. Er wordt niet gekeken naar 10 kcal meer of minder.
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1. Hagelslag Puur (Jumbo)

448

2. Radler Citroen (Amstel)

43

3. Boeren Yoghurt Aardbei (Zuivelhoeve)

106

4. Stroopwafels (Kanjers)

491

5. Ketchup (Calvé)

95

6. Kaiserbroodjes (Jumbo)

260

7. Bolognese Chips (Croky)
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8. Leverworst (Stegeman)

235

VRAAG 5.6
Stuur maximaal twee teamleden met enige kookkennis naar de Molenschuur met het juiste
antwoordformulier. Zorg dat je op tijd binnen bent.
Let op! Er zijn aan deze opdracht een paar belangrijke spelregels verbonden:
a. Neem het antwoordformulier mee dat je voorin het quizboek vindt. Zonder dit originele blad
kom je niet binnen.
b. Noteer voordat je richting de Molenschuur gaat alvast je teamnaam en nummer op dit blad.
c. Het is strikt verboden om je mobiele telefoon te gebruiken bij het beantwoorden van de vragen
in de Molenschuur.
d. Na afloop van deze opdracht laat je dit blad achter in de Molenschuur. Vergeet dit niet, want een
antwoordenblad dat later (bijv. samen met het Quizboek) wordt ingeleverd, kijken we niet na.

VRAAG 5.7
Tijdens het openingsfeest werd ook het Hoonhorster speciaalbiertje ‘1770’ onthuld dat in
samenwerking met de Vechtdalbrouwerij tot stand is gekomen. De afgelopen tijd wordt steeds
vaker speciaalbier gedronken. Dat zie je terug in de groei van het aantal brouwerijen in het
afgelopen decennium. In 2010 waren er nog 129 brouwerijen, terwijl dat er in 2022 al 956 zijn
volgens Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur.
Hieronder staan 25 woorden, waarvan er steeds 5 bij elkaar horen. Dit zijn:
 Naam van het bier;
 Soort bier;
 Naam van de brouwerij;
 Plaats van herkomst;
 Alcoholpercentage.
Zoek uit welke bij elkaar horen.
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Zwolle – 7,5% – Brouwerij Avereest – Witte Franciscus – 4,7% – Tripel – Dedemsvaart – Mellow IPA –
De Sassenpoorter – DAVO – 7,4% – Zwolle – Hang Out – Albergen – Blonde Bertha – Deventer – 7% –
Blond – Spice Cowboy – Den Duiyk Brewing Company – 5% – Weizen – Stadsbrouwerij Hettinga Bier –
Ambachtelijk gebrouwen Sallands Landbier – Porter.
1. Blonde Bertha – Blond – Brouwerij Avereest – Dedemsvaart – 7,5%
2. Witte Franciscus – Weizen – Ambachtelijk gebrouwen Sallands Landbier – Albergen – 5%
3. Hang Out – Mellow IPA – DAVO – Deventer – 4,7%
4. De Sassenpoorter – Porter – Stadsbrouwerij Hettinga Bier – Zwolle – 7%
5. Spice Cowboy – Tripel – Den Duiyk Brewing Company – Zwolle – 7,4%

VRAAG 5.8
Wij Nederlanders zijn zuinig… Nu zijn wij als Quizbestuur heel nieuwsgierig welk team er in slaagt
het product in te leveren met de oudste houdbaarheidsdatum. Zoek thuis, bij familie of vrienden
naar de oudste verpakking die je kunt vinden en lever deze in gezamenlijk met het quizboek
(voorzien van teamnaam en nummer!). De datum moet uiteraard goed leesbaar zijn. Schrijf
hieronder wat je ingeleverd hebt met de datum.

VRAAG 5.9
We hebben ook nog een paar vragen voor de echte chocoladeliefhebbers onder jullie.
A. Hoe heet het stofje dat vrijkomt in je hersenen bij het eten van chocolade?
Endorfine
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B. Hoe wordt de wittige uitslag die op chocolade kan zitten genoemd?
Vetbloem / Bloom / Suikerrijp / Vetrijp
C. Welke in chocolade gedipte wafeltjes worden in New York verkocht als Dutch Moon Cookies?
Stroopwafels
D. Hoe wordt het omhullen van ganache door een laagje gesmolten chocolade genoemd?
Enroberen

VRAAG 5.10
In bijna elk product zit wel een stofje met een E-nummer. Welke E-nummers hebben onderstaande
stoffen?
A. Propionzuur
E280
B. Zeaxanthine
E161h
C. Hexamethyleentetramine
E239
D. Sorbitaantristearaat
E492
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E. Magnesiumchloride
E511
F. Sulfiet-ammoniakkaramel
E150d

VRAAG 5.11
In 2001 werd de Senseo op de markt gebracht en is sindsdien mateloos populair. Inmiddels
gebruikt 40% van de Nederlanders dagelijks het Senseo-apparaat en worden er elke dag zo’n 5,2
miljoen koppen koffie mee gezet.

In de Dorpsquiztas zit een zakje met genummerde Senseo-pads, in de smaken zoals op de foto
hierboven. Welke smaak hoort bij welke pad?
1. Decaf

4. Classic

2. Extra Strong

5. Gold Intense

3. Espresso
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VRAAG 6.1
Welk(e) woord(/woorden) ontbreekt(/ontbreken) in de volgende krantenkoppen?

gevarieerd

dementie

Waarheidsgetrouw

Groene Twinkeling

Dorpsquiz van Hoonhorst

Sanitair

Dooft niet

Mister VV Hoonhorst
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VRAAG 6.2
Wij hebben de afgelopen zomer genoten van het mooie weer.
Om er zeker van te zijn dat we deze fijne plek niet vergeten,
hebben wij iets op onze handdoek geschreven. Zo kunnen we ons
altijd naar dit fijne huisje coördineren. Naar welk huisnummer zijn wij
op zoek?
127a

VRAAG 6.3
In onderstaand overzicht staan 10 Sallandse wijsheden in het dialect. De zinsdelen zijn in
willekeurige volgorde verdeeld. Zoek in het schema alle wijsheden bij elkaar en noteer de juiste
betekenis ervan. Kijk goed naar het vetgedrukte voorbeeld.
as de zunne
i’j mut
op ne besten
uut de
hebb’n stoan
zich de strie
schriev’n
warkt de luien
wol hebt
de schoap’n
etten
ie schiet
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nie van ‘t brood
mien olde klompen
noa ‘n
ie mut mekaar
d’r nog niet
achterof
achterdaele
binnen,
wal onder
de keeze
t mooiste weer
portemonnee

is ‘t
met de schuppe
scheren
met de batse
d’r weer uut
din löpt
dat ku’j
doar
moar zi’j gooit t
t westen,
ik wil
noar dat ze

dönderbuie
kiek ie
bliev’n
de koe
altied
uut de bokse
daalt in
t’r bie
in ’t gat
de klomp’n
het komp
hi’j lot zich

Het antwoord van bovenstaand dikgedrukte voorbeeld moet dus zijn:
Je komt er bekaaid van af

Ie schiet t’r bie achterdaele

Zoek nu de overige wijsheden:
1. As de zunne daalt in ’t westen, warkt de luien op ne besten

Wie geen zin in werken heeft, zal pas actief worden als de dag bijna voorbij is
2. Het komp doar met de schuppe binnen, moar zi’j gooit het met de batse d’r weer uut

Ze geven het geld bijna sneller uit dan ze het verdienen
3. Ie mut mekaar uut de portemonnee bliev’n

Financieel onafhankelijk blijven en geldzaken gescheiden houden
4. Hi’j löt zich de keeze niet van ’t brood etten

Hij komt wel voor zichzelf op
5. I’j mut de schoap’n scheren noar dat ze wol hebt

Van wie weinig heeft, mag je niet meer vragen dan je verwachten kunt
6. Ik wil mien olde klompen d’r nog niet hebb’n stoan

Daar zou ik voor geen geld willen wonen
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7. Dat ku’j wal onder de klomp’n schriev’n

Dat kun je wel vergeten, het is een slechte betaler
8. Noa ’n dönderbuie is ’t altied ’t mooiste weer

Een flinke ruzie op zijn tijd kan heilzaam werken
9. Din löpt zich de strie uut de bokse

Hij loopt zichzelf voorbij
10. Achterof kiek ie de koe in ‘t gat

Achteraf is het altijd makkelijk praten

VRAAG 6.4
In het Vechtdal wordt in het voorjaar en in de zomer veel gefietst. Ook de organisatie van de
Dorpsquiz Hoonhorst heeft een aantal fietsroutes gemaakt. Kun je ons per route vertellen:
1) In welke plaats deze is geëindigd;
2) welke suggesties er op deze route worden gegeven; en
3) hoeveel km de fietsroute is?
A. 87 – 76 – 46 – 45 – 49 – 47 – 67 – 69 – 68 – 42 – 54 – 55 – 56 – 59
1) geëindigd in Dalfsen 2) Suggesties: Buitenplaats de Luwte,
en 3) 39,6 km (anwb.nl/fietsroutes) of 39,5 km (fietsknoop.nl)
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B. 87 – 58 – 83 – 82 – 84 – 94 – 93 – 98 – 99 – 19 – 03 – 18 – 17
1) geëindigd in Heino 2) Suggesties: Zwakenberg Eten & Drinken, Charme Camping Heidepark
en Camping Heino en 3) 30,9 km
C. 87 – 76 – 86 – 88 – 77 – 05 – 78 – 07 – 8 – 9 – 10 – 11 – 19 – 20 – 70 – 50 – 66 – 65
1) geëindigd in Zwolle 2) Suggesties: Zorgboerderij Hof van Windesheim, Vishandel Theo Muys,
ANNO, Museum in de maak! en 3) 33,7 km

VRAAG 6.5
Als jullie wel eens in de buurt van Hoonhorst fietsen of wandelen zijn jullie vast wel eens langs
deze huizen gekomen.
Geef voor elk huis de naam en de huidige functie.
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Huize de Horte

Den Aalshorst

Kantoor van Landschap Overijssel

Woning

Den Alerdinck

Huize Den Berg

Feest- en Vergaderlocatie

Woning

VRAAG 6.6
Je ziet hier de ambtsketen van onze
gemeente afgebeeld.
A. Noem drie kenmerken die verwerkt
zijn in deze ambtsketen.
Letter D van Dalfsen, de vecht in het
Blauw, vijf opgelegde vormen en vijf
elementen refereren naar vijf kernen
B. Wie heeft de ambtsketen ontworpen?
Dick Winters
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VRAAG 6.7

Hierboven zie je kasteel Rechteren.
A. Hoe hoog is de toren van dit kasteel? 25,5 meter
B. Wat bevond zich vermoedelijk onder deze toren?
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Een gevangenis

VRAAG 6.8
Kunst in de gemeente. Hieronder staan een aantal foto’s van kunstwerken uit de gemeente. Weten
jullie ook het volgende van deze kunstwerken:
A. Wie de kunstenaar?
B. In welk jaar is het kunstwerk geplaatst?
C. Aan welke straat staat het?
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Heleen Levana

Liesbeth van Vugt

1989

2010

Schaapmansstraat Oudleusen

Hoek Sterrenbosweg/Diezerstraat
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Lotte Kloppenburg

Paul van Laere

2010

2005

Hoek Klapvoortweg / Mataramweg

De Broekhuizen 3 / Vistrap

Reinhard Buxel

Groenewoud en Buij

1994

2013

Terrein Mataram

Wevermarke

Jos Dirix

Luc van Soom

1997

1996

Kerkstraat/Dorpsplein

Kroonplein

VRAAG 6.9
Waar kom je uit als je onderstaande routebeschrijving volgt?
Vanaf de Zwaluwhof vertrek je in noordelijke richting.
Bij de T-splitsing ga je rechtsaf.
Bij de rotonde ga je linksaf.
Over het water ga je met de bocht mee.
De vier rotondes ga je rechtdoor.
Bij de stoplichten ga je ook rechtdoor.
Vervolgens sla je de eerste weg rechtsaf.
Bij de T-splitsing ga je linksaf.
Aan het einde van de weg sla je weer linksaf.
Daarna direct rechtsaf.
Dan sla je de tweede weg linksaf.
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En vervolgens de eerste rechtsaf.
Dan sla je de derde weg links in.
Vervolgens de vierde straat links.
Aan het einde van de weg ga je rechtsaf.
Daarna gelijk weer links.
Op de zesde straat sla je rechtsaf.
Op de rotonde ga je links.
Daarna neem je de tweede weg links.
De volgende rotonde steek je rechtover.
Op de rotonde maak je een bocht van 180 graden.
Vervolgens neem je de eerste links.
Na ongeveer 650 meter ga je rechtsaf de oprit op en rijd je door tot je niet verder kunt.
De bestemming die we zoeken ligt nu recht voor je.
Museum Palthehof

VRAAG 6.10
Hoeveel km is het nog naar …..?

82

Heino

12

Wijthmen

4

Zwolle

11

Dalfsen

3

Vilsteren

9
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VRAAG 7.1
Op 3 november 2020 zijn de 59e presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten gehouden. Zet de
volgende Amerikaanse presidenten in chronologische volgorde. Noteer daarbij de periode waarin
ze president waren.
A. Thomas Jefferson
B. Andrew Johnson
C. George Washington
D. Martin van Buren
E. Zachary Taylor
F. William Henry Harrison
C. George Washington (1789 – 1797), A. Thomas Jefferson (1801 – 1809),
D. Martin van Buren (1837 – 1841), F. William Henry Harrison (1841 – 1841)
E. Zachary Taylor (1849 – 1850), B. Andrew Johnson (1865 – 1869)

VRAAG 7.2
In de tas die jullie hebben gekregen zit een USB-stick. Plug deze in en succes….
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1. Zeeleeuw

6. Cavia

2. Kalkoen

7. Nijlpaard

3. Wolf

8. Hert

4. Zebra

9. Olifant

5. Wasbeer

10. Pauw

VRAAG 7.3
Wat is het volume van een cilinder met een hoogte van
15 cm en een diameter van 8 cm? Het antwoord met twee
cijfers achter de komma is voldoende. Tellen maar!

753,6 cm3

VRAAG 7.4
De morsecode werd in de 19e eeuw uitgevonden door de Amerikaan Samuel Morse. De telefoon
was toen nog niet uitgevonden. Met behulp van de morsecode kon er, door het geven van
signaaltjes, op een snelle manier tekst worden verstuurd. Welke morse boodschap staat
hieronder?
•‒ •‒•• ••• ‒•• • ‒‒ ‒‒‒ • ‒ •• •‒‒‒ • •• ‒• ‒•• • •••
‒ • ‒ • • • • • ‒ ‒ ‒ • ‒ • • ‒ • ‒ ‒ • • • ‒ ‒ • ‒ ‒, ‒ ‒ • • ‒ ‒ • • • ‒
‒• • • ‒• ••• ‒‒‒ •‒‒• •‒‒‒ • ‒•‒ ‒‒‒ •‒‒• ••• ‒ •‒ •‒
‒ •. ‒ • • ‒ ‒ ‒ • ‒ • • ‒ ‒ • • • • ‒ ‒ • ‒ • • ‒ • • ‒ ‒ • • • • • • ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
‒• •••• ‒‒‒ •‒• ••• ‒ •‒‒ • ‒• ••• ‒ •‒ •‒•• •‒•• • ‒
• •‒ ‒‒ ••• •••‒ • • •‒•• •‒‒ •• •‒‒‒ ••• •••• • •• ‒••
‒ ‒ ‒ ‒ •.
Als de moed je in de schoenen zakt, ga dan eens op je kop staan. Dorpsquiz Hoonhorst wenst
alle teams veel wijsheid toe.

85

VRAAG 7.5
Hieronder zie je een aantal letters afgebeeld door personen.

Kunnen jullie de volgende woorden op deze manier maken met je team? Stuur de foto’s per e-mail
met als onderwerp woordenopdracht + teamnaam en nummer naar dorpsquizhoonhorst@gmail.com
A. Bezig
B. Proef
C. Fiets
D. Dorp
E. Quiz

VRAAG 7.6
Bouw van spaghettistokken een 3-dimensionaal model van de Eiffeltoren in Parijs. Gebruik
hiervoor minimaal 50 spaghettistokken. Mail een foto van het eindresultaat voorzien van de
teamnaam en –nummer (in het onderwerp) naar dorpsquizhoonhorst@gmail.com. Het team dat de
eerste foto mailt, welke voldoet aan de opdracht verdient 5 extra punten.
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VRAAG 7.7
Tijdens het openingsfeest heeft ook burgemeester Erica van Lente een toespraak gehouden voor
alle aanwezigen. Zij heeft in deze toespraak een vraag gesteld. Wat was deze vraag? En welk
antwoord geven jullie op deze vraag?
Hoe heet het als een dorp het 250 jarig jubileum viert?

VRAAG 7.8
Afgelopen zomer gingen veel Nederlanders weer op vakantie naar de Costa De Sol. Wij zijn
benieuwd hoe goed jullie talenkennis is. We hebben het woord ‘Quiz’ in een aantal talen laten
vertalen. De vraag is in welke talen?
A. Квиз

Macedonisch

B. Tráth na gCeist

Iers

C. Վիկտորինա

Armeens

D. Uiui

Maori

E. Κουίζ

Grieks

VRAAG 7.9
Hoe kan je het getal 16 vormen met vijf hele lucifers? Maak een foto en mail die naar
dorpsquizhoonhorst@gmail.com.
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VRAAG 7.10
In de Dorpsquiztas vind je verschillende strijkkralen en een strijkkralenbordje. Kunnen jullie
hiermee de nieuwe Hoonhorster vlag maken? Zorg ervoor dat de gestreken versie hieronder
ingeplakt wordt zodat deze samen met het Quizboek ingeleverd wordt.
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VRAAG 8.1
Bij welke programma’s of TV series horen de intro’s die je hoort?

1. De Lama’s

7. Lingo

2. Oppassen!!

8. NOS Studio Sport

3. Postcode Loterij 1 tegen 100 / 1 tegen 50

9. De Luizenmoeder

4. Radar

10. Heel Holland Bakt

5. Champions League

11. Goede Tijden Slechte Tijden

6. Kopspijkers

12. Flodder

VRAAG 8.2
In de onderstaande ‘woordenhussel’ zitten tv programma’s verborgen. Welke?
1. VOROGSHIONPRZCEPT
Opsporing Verzocht
2. AIUAHNVNLKOLOHD
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Ik Hou van Holland

3. ESWOEHWUGGNTOAKELEELON

Toen Was Geluk Heel Gewoon

4. JSLPEOLHRANOOMDENCTCTJIOIJEET

Postcode Loterij Miljoenenjacht

5. ETTEVJLEDRHDEROAENIREAWNAOELFND

Floortje Naar Het Einde Van De Wereld

VRAAG 8.3
Hieronder staan acht bekende reclameslogans. Weet jij bij welk bedrijf deze slogans horen?
A. De verrassende groente van vandaag

Bonduelle

B. Er is geen betere

Miele

C. Steeds verrassend, altijd voordelig

Kruidvat

D. Een mooie gelegenheid om uit te gaan

Holland Casino

E. Even Apeldoorn bellen

Centraal Beheer Achmea

F. De enige echte

Chocomel

G. Goeiemoggel

KPN

H. Ik ben toch niet gek

Media Markt

VRAAG 8.4
Weet jij het antwoord op de volgende vragen?
A. Hoe heet de documentaire die in 2011 werd gemaakt over Justin Bieber?
Never Say Never
B. Welke animatiefilm is opgedragen aan Steve Irwin?
Happy Feet
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C. Sinds welk jaar is Goede Tijden Slechte Tijden op tv te zien?
1990
D. Wat was de allereerste Disneyfilm die langer dan één uur duurde?
Sneeuwwitje

VRAAG 8.5
Je krijgt een plaatsnaam en geboortedatum. Welke persoon zoeken we?
A. Geldrop, 20 december 1983
Lara Stone
B. Knoxville, 27 maart 1963
Quentin Tarantino
C. Leiderdorp, 5 september 1976
Carice van Houten
D. Memphis, 1 juni 1937
Morgan Freeman
E. Amstelveen, 18 juli 1981
Michiel Huisman
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F. Parijs, 20 december 1955
Pierre Bokma

VRAAG 8.6
Hieronder staan acht slechteriken uit films en series. Wie zijn ze en waar kennen we ze van?
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Voldemort

The Joker

Harry Potter

Batman

De koetsier

Gouverneur Ratcliff

Pinokkio

Pocahontas

Karbonkel

Doctor Claw

Ik mik loreland

Inspector Gadget

Loki

Mr. Smith

Thor

The Matrix

VRAAG 8.7
Welke Netflix-series worden hieronder beschreven?
A. De nieuwe liefde van een vrouw blijkt een oplichter te zijn.
Dirty John
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B. Een professor infiltreert met zijn studenten in de Koninklijke Munt.
La Casa de Papel
C. Het leven van een Amerikaan met veel grote katachtigen in zijn tuin.
Tiger King
D. De obstakels waar je als autist in het dagelijks leven mee te maken krijgt.
Atypical
E. Als ex-CIA agent je voormalige werk doen is niet eenvoudig.
Homeland
F. Een nieuw stel komt op de camping met als buurman een drugsbaron.
Undercover
G. De duivel die een nachtclub runt in Los Angeles.
Lucifer
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VRAAG 8.8
Hieronder staan zeven films en zeven locaties genoemd. De locaties komen voor in één van de films.
Combineer de juiste film met de juiste locatie.
1. Lord of the Rings
2. Harry Potter
3. Star Wars
4. The Hobbit
5. Avatar
6. Back to the Future
7. James Bond

A. Aargonar
B. Minas Tirith
C. Esgaroth
D. Boot Hill Cemetery
E. Little Whinging
F. Millenium Dome
G. Banshee Rookery

1B – 2E – 3A – 4C – 5G – 6D – 7F

VRAAG 8.9
Toneelgroep Kolde’r’ voert normaal gesproken elk jaar in maart een geweldig toneelstuk op.
Helaas hebben we hier nu al een tijd niet van kunnen genieten, maar zij mogen in deze categorie
natuurlijk niet ontbreken. Daarom hebben we een paar vragen over de stukken die zij al eerder ten
tonele hebben gebracht.
A. Welke jaartallen horen bij de volgende titels:
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Bonje na het bal

2014

Scheve sprongen

1987

Little sister

2004

Zilveruitjes en augurken

1993

Huize avondrood

2001

B. In alle jaren dat Kolde’r’ heeft opgetreden hebben ze al verschillende decors gehad. Welke
uitvoering speelde zich af in en rond “Pension de bosbrand”?
2003
C. Welke twee toneelspeelsters zien we hier? De voornamen zijn voldoende.

Willy en Gerda
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VRAAG 8.10
Kleur deze kleurplaat op je allermooist en kleurrijkst in. Beantwoord daarnaast de bijbehorende
vragen.
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A. Uit welke film komen deze personen?
Frozen
B. Wat zijn de namen van degene die zijn afgebeeld?
Elsa (midden), Olaf (sneeuwpop), Anna (meest rechts), Kristoff (links), Hans (rechts), Sven
(rendier)
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VRAAG 9.1
Waar ben ik?
1.

3.

2.

Reykjavik

Madrid

Istanbul

VRAAG 9.2
Welke letter(s) of cijfer(s) komen op de plaats van het vraagteken?
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A. 7 – 7 – 14 – 21 – 35 – ?

56 (fibonacci-reeks, dus 21 + 35)

B. NAP – PAN – QAR – RAQ – ?

SAT (eerstvolgende twee letters na Q)

C. 3 – 15 – 63 – 255 – ?

1023 (vorige getal x 4 + 3)

D. G – D – K – H – O – ?

L (telkens de volgende stappen +7 – 3 + 7 -3)

VRAAG 9.3
Wij hebben paddenstoelen in de buurt gefotografeerd, maar zijn vergeten waar! Aan jullie om uit
te zoeken op welk nummer de paddenstoelen staan.

103

104

A

B

C

D

E

F

G

H

A = nummer

5

E = nummer

7

B = nummer

10

F = nummer

6

C = nummer

3

G = nummer

2

D = nummer

11

H = nummer

9

VRAAG 9.4
Los deze woordzoeker op. De overgebleven letters vormen een zin, dat is het antwoord dat we
zoeken.
BIJ NEGEN
BOSKAMP
BRINKHOF
BUUFFIES
DE FABRIEK
DE MOL
DE WITTE GANS
DE ZEVEN DEUGDEN
HET OUDE STATION
HET ROODE HERT
KAPPERS
MANSIER
MARKTZICHT
NIKKIS
POTSTAL
REIMINK
ROADRUNNER
SUKERIEJE
T HOEKJE
ZWAKENBERG
Lekker eten en drinken in de omgeving
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VRAAG 9.5
Monopoly kent vele steden met vele straten. Waarheen leidt de weg als je onderstaande
opdrachten uitvoert? Om jullie vooral niet te laten vervelen mogen jullie een origineel monopolyspel
spelen. Hanteer hierbij de volgende spelregels/uitgangspunten:
 Gebruik een monopoly classic euro variant;
 Je speelt het spel met 3 spelers;
 Als je op een straat komt dan koop je deze (of betaalt je de andere speler) zelfs vanaf de
eerste ronde;
 Even getallen zijn niet dubbel, tenzij anders vermeld;
 Mocht je een straat bezitten dan wordt er niet gebouwd’
 Verder zijn alle originele spelregels van kracht.
 Speler 1 begint het spel met de eerste worp.
Speler 1: Auto
Speler 2: Hoedje
Speler 3: Schoen
Worp:
Dobbelsteen:
(aantal ogen)

1
8

Worp:
10
Dobbelsteen: 8
(aantal ogen) Dubbel
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2
3

3
10
Dubbel

4
8

5
6

6
11

7
7

8
9

9
10
Dubbel

11
9

12
11

13
8

14
5

15
7

16
11

17
8

18
10

A. Welke speler heeft aan het eind het meeste geld en hoeveel?

Schoen, € 1176

B. Welke straat wordt na worp 14 gekocht?

Steenstraat

C. Welke speler heeft alle straten van één stad?

Hoedje

D. Na welke worp komt welke speler op kans?

Worp 12, Schoen

E. Hoeveel geld heeft het hoedje na worp 11?

€ 1028

F. De auto legt na de 18e worp al zijn straten op hypotheek.
Hoeveel geld krijgt hij hiervoor?

€ 390

VRAAG 9.6
Hebben jullie alle dit jaar de ogen goed open gehouden? Dan zijn jullie als het goed is ook
onderstaande foto tegengekomen. Zoek de tien verschillen tussen de eerder gesignaleerde foto en
onderstaande afbeelding.

1) Beeld achter Maxima

2) Oorbel Amalia weg 3) Stropdas Willem-Alexander

4) Oorbel Ariane andere kleur

5) Schilderij links weg 6) Sjaal Maxima bloemen weg

7) Tegels achter Willem-Alexander

8) Bloem sjaal Alexia 9) Sjaal Amalia

10) Bloem op tegel achter Maxima
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VRAAG 9.7

Horizontaal
3. Een landgoed nabij Hoonhorst
4. Horecagelegenheid nabij Hoonhorst
6. Waar heeft Hoonhorst er meestal
genoeg van?
7. Welke dag was dit jaar de koning jarig?
9. Een jaarlijks dorpsfeest
11. Waaraan staat de Potstal?
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Verticaal
1. Hoe heet Hoonhorst tijdens carnaval?
2. Naar wie is de molen in Hoonhorst vernoemd?
5. Wat kreeg de kerk als eerste in Noordwest Overijssel?
8. In welke streek ligt Hoonhorst?
10. Hoeveel straten telt Hoonhorst in de bebouwde kom?

VRAAG 9.8
In de coronatijd zag je dat er weer meer (bord)spellen werden gespeeld. Herken jij de spellen die
hieronder zijn afgebeeld? Noteer de naam van het betreffende spel.

Clever

Kolonisten van Catan
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The Great Western Trail

Stratego
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Legenden van Andor

Carcasonne

Ticket to Ride

Pandemic

Azul

Marco Polo

VRAAG 9.9
Alle deelnemende teams aan de Hoonhorster Dorpsquiz hebben 4 kwartetkaarten ontvangen.
Probeer op wat voor manier dan ook een kwartet compleet te krijgen en lever dit weer in bij het
quizboek in de envelop.
Let op! De kwartetkaarten zijn gemerkt en alleen de door de organisatie uitgereikte kaarten zijn
geldig!
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VRAAG 9.10
Los deze nonogram op.
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VRAAG 10.1
Een cadeau geven en krijgen is natuurlijk leuk.
Helemaal als het ook nog en persoonlijk tintje heeft.
Welke techniek gebruiken wij om te graveren?
Laseren

Op welke datum is het Twindesignshop avontuur echt begonnen?
10 oktober 2020

VRAAG 10.2

Wanneer is Hof van Lenthe begonnen met het verhuren van hun eerste appartement?
Oktober 2012
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VRAAG 10.3
Wisten jullie dat je net buiten
Hoonhorst een oude blauwe
Volkswagencamper kunt huren om
mee op vakantie te gaan of als
trouwauto te gebruiken.
Hoeveel busjes worden er verhuurd?
3 busjes; 2 campers en een personenbus
Welk bouwjaar heeft deze camper?
1978

VRAAG 10.4
De boerderij/kwekerij van Decohof uit 1930 komt voort uit
een opdeling van een nog oudere nog bestaande boerderij.
Deze nog oudere bestaande boerderij was onderdeel van een
bestaand landgoed. Welk landgoed is dit? En weten jullie dan
ook hoe deze nog bestaande oude boerderij waarvan de naam
al meer dan 250 jaar bestaat heet?
Landgoed Den Aalshorst
Boerderij: Erve de Bogt
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VRAAG 10.5
In welk jaar is het Molenhuis gebouwd?
1890

VRAAG 10.6
Hoe heet de methode waar Any Fitness veel
mee traint?
HIIT, ook wel TABATA
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VRAAG 10.7

Hoe heten onderstaande gereedschappen die worden gebruikt in de
salon bij Dian Hair & Beauty?

Watergolfroller

Flattopper

Nekmesjes

VRAAG 10.8
Waar is Bergman Installatiewerken gestart en
in welk jaar was dit?
In Heino op 26 november 2001
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VRAAG 10.9
Wat is het bijzondere aan de Jersey melk van Van Gelder?
Het is weidemelk, A2 melk en bevat van nature 20%
Meer proteïne, hogere gehaltes aan vet, eiwit, vitamine
B2, D3 & E, calcium en Omega-3 dan gewone melk

VRAAG 10.10
Grand Café Thuis bij Kappers gaat op 1 januari 2023 de deuren openen. Bas
en Mariska, de nieuwe uitbaters, huren het complex van de
dorpscoöperatie, waarbij het dorp eigenaar is van het complex “Kappers”.
Op deze manier blijft “Kappers” behouden en kunnen Bas en Mariska van
hun droom werkelijkheid maken.
Is echter het uitbaten van de locatie een “nieuwe” constructie? Of is dit vaker
gebeurd in het bestaan van Kappers? Hoeveel uitbaters zijn er voor Bas en
Mariska geweest die Kappers hebben gerund? Omcirkel het juiste antwoord.
A: Er is 1 eerdere uitbater geweest.
B: Er zijn 2 eerdere uitbaters geweest.
C: Er zijn 3 eerdere uitbaters geweest.
D: Wat hierboven staat klopt niet, het is altijd door de familie Kappers gerund.
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Bas en Mariska gaan op 1 januari 2023 Grand Café Thuis bij Kappers openen. Het oude bekende
“Kappers” in een nieuw jasje. Bas en Mariska hebben een gedachtegang ontwikkelt om het een
succes te laten worden. Ze hebben daarvoor 5 belangrijke aspecten meegenomen, die doorgezet
worden in het gehele concept. Wat zijn deze 5 aspecten? Omcirkel het juiste antwoord.
A: Gezelligheid / Goedkoop / Gangbaar / Gedreven / Groei
B: Eerlijk / Gezellig / Samen / Duurzaam / Gedreven
C: Gezellig / Verbonden / Samen / Eerlijk / Duurzaam
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