
HARMELENSE DORPSQUIZ 2020

Donderdag 12 maart 2020



Oranjevereniging Harmelen

Het Bestuur

Jeroen

Thijs

Martin Hans

Lida
Monique

Ron



Activiteiten 2020

• 1 tot en met 4 april Kermis

• 4 april Dorpsquiz 

• 27 april Koningsdag

• 4 mei herdenking

• 5 september Septembermarkt

• 19 september Gondelvaart

• 25 september Kinderdisco

• 28 november Lichtjesoptocht met Sinterklaas





de quizcommissie



Waar speel je de Dorpsquiz?



Waar speel je de Dorpsquiz?
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Waar speel je de Dorpsquiz?



Dorpsquiz????
• Ieder team kiest een eigen teamcaptain.

• Je speelt met je team op een zelfgekozen locatie in Harmelen.

• De quiz start op 4 april om 18:30 uur.

• De teamcaptain haalt op dat tijdstip ALLEEN het vragenboek op in 
het Dorpshuis.

• Tijdens de quiz zijn alle mogelijke hulpmiddelen toegestaan 
(internet, telefoon, naslagwerk, hulplijnen, vrienden, etc).

• Het ingevulde quizboek moet voor 23:30 uur worden ingeleverd in 
het Dorpshuis; de teamcaptain komt ook nu ALLEEN.



Belangrijk!

• Lees het reglement goed door!

• Foto's, video's en geluidsopnames.

• Deelname geheel op eigen risico.

• Veiligheid gaat voor alles.
(dus geen gemotoriseerde vervoersmiddelen tijdens de quiz!)



De opdrachten

• De quiz bestaat uit binnen- en buitenopdrachten.

• Voor de meeste opdrachten heb je gewoon je hoofd nodig, 
soms heb je je handen nodig en soms is het gebruik van 
foto- of filmmateriaal noodzakelijk.

• In het vragenboek is met een symbool aangegeven om wat 
voor soort opdracht het gaat.

• Maak de vragen in een slimme volgorde ;-)

• Zorg voor een goede wifi-verbinding.

• Ervaring met het maken van foto's en films kan handig zijn...



De geheime opdracht

• Deze geheime opdracht is....

Geheim

• Vaardig één persoon af die de geheime opdracht uitvoert.

• De teamcaptain ontvangt per app-bericht de uitnodiging met 
plaats en tijd op de quiz-avond.

• Deze persoon zal een bepaalde tijd afwezig zijn voor deze 
opdracht, houd hier rekening mee.



Joker
• Inzet voor dubbele punten op 1 vraag naar keuze

• Niet in te zetten op:

• Foto-, geluids- of video-opdracht.

• Geheime opdracht.



Inleveren
• Vanaf 23:00 uur mag het quizboek worden ingeleverd.

• Laatste inlevertijd is 23:30 uur.
• Inleveren tussen 23:31 uur en 23:45 uur : 50 strafpunten.
• Inleveren tussen 23:46 uur 00:00 uur : 100 strafpunten.
• Inleveren na 00:00 uur: diskwalificatie!

• Lever het originele quizboek in (dus niet de kopieversie), bladzijden op de 
juiste volgorde en inclusief memorystick!

• Zorg voor een net handschrift dat goed leesbaar is!

• En ….... (komen we op terug)



Uitslag en prijsuitreiking
• 27 april 2020, ca 15:45 uur.

• Neem je team mee!

• Bij een gelijke eindstand volgt een (kort) finalespel.

• Poedelprijs voor het team met het minst aantal punten.

• Geldprijs voor de eerste, tweede en derde plaats, 500, 200, 
50 euro ten gunste van een maatschappelijk goed doel, 
bijvoorbeeld:

• After Party op het Joke Vermeerplein.



Tips
• Houd vanaf nu onze website van de dorpsquiz en 

Facebook in de gaten.
• Teamcaptain: Wees alert op Whats App berichten 

gedurende de quizavond. Zorg ervoor dat het 
telefoonnummer in je contacten staat van je telefoon !!!

• Een versierde locatie wordt gewaardeerd en levert extra 
punten op. 

• Verscheidenheid van je team-samenstelling kan handig zijn.
• Start met een gezellig culinair samenzijn ;-)
• Versnaperingen tijdens de quiz kunnen sfeerverhogend

werken…..



Veiligheid

• Neem de verkeersregels in acht.

• Houd rekening met alcohol- en drugsgebruik.

• Houd rekening met elkaar, plezier staat voorop!

• Draag het meegeleverde veiligheidshesje.

• Verplaats je alleen te voet of per (elektrische) fiets.

• Blijf niet op locaties hangen.



De eerste opdracht



Inschrijving van 45 teams!



1. KV Thor



2. Village People



winaar 2019

3. Tafel van Elf



4. Mannuh Mannuh



5. De Notenkrakers



6. Watermolen



7. Bergmasters



8. De Winterborrelaars



9. De Breuken



10. Braccas Domibus



11. De Tillies



12. Kwakbollen



13. Dorpshuis 
hangjongeren en ouderen!



14. Bavoknallers



15. Jo’s Bitches



16. Korenmolen



17. Pirates 3



18. 4-Span



19. Weekendje
Hoge Hexel



20. De Chaoten



21. Sjaak en 
Theo’s Harem



22. Puntenvangers 
van Harmelen 2.0



23. De Quakelbruggers



24. Gewoon Wij



25. De Gekkies



26. Hofwijk Heroes



27. De Putkoplopers



28. Beachclub       
Paal 13

(was voor Hofwijk Westers)



29. Für Elise



30. Flips kids



31. Koningshof
gaat los



32. Beantwoorden 
oplossen en 

samenwerken



33. Spuitgasten
Buiten Bedrijf



34. Nassaupark 
Possie



35. De technische 
regelaars



36. Koningsclub



37. Korenplein



38. Quiz’t niet



39. Whoopers



40. Super Mario



41. Camping de 
Wipmolen



42. Game-on!



43. ‘t Fruitschuurtje



44. 50 Shades of 
Quizfun



45. (H)alarm



Vragen?


