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Beste Ericanen en overige enthousiastelingen, 

Het is zover, de tweede editie van Dorpsquiz Erica! Nu dan ook eindelijk op de manier 

zoals wij dat, inmiddels alweer twee jaar geleden, voor ogen hadden.  Na een geslaagde 

eerste online editie zullen we tijdens deze editie ook echt het dorp in gaan.   

Het belooft een avond vol vreemde vragen, uitdagende opdrachten, maar vooral 

gezelligheid te worden!  

Dus pak die pennen maar vast tevoorschijn, haal iets lekkers uit de (koel)kast en zet je 

laptop aan de oplader. Zorg ook dat jullie alle slimme familieleden, vrienden en kennissen 

onder een sneltoets hebben staan, want een hulplijn kan vanavond geen kwaad.  

Wees fanatiek, speel eerlijk en maak er een onvergetelijke avond van! Namens de 

organisatie wensen we jullie veel plezier en veel succes! 

Lisette Maatje, Marit Withaar, Ilse Boezen, Stefan Rolink, Paul Vinke, Ramon Zwiggelaar, 

Roy Gozefoort, Sander Platzer, Yvet Wendker en Mark Bruinsma. 
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• Gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegestaan tijdens de quiz! Jullie mogen wel 

gebruik maken van een elektrische fiets.  Let goed op de andere weggebruikers! 

 

• Het quizboek mag uit elkaar worden gehaald, maar bij het inleveren moeten de 

pagina’s weer terug in de goede volgorde zitten! Geen goede volgorde is 

strafpunten! 

 

• Er zijn tijdsopdrachten, let dus goed op de tijd! Te laat bij een opdracht betekent 

helaas geen deelname. Deze opdrachten zijn te herkennen aan het volgende 

icoontje.  

 

• Er zijn foto-/video-opdrachten waarbij jullie als team een foto of video moeten 

maken. Zorg dat op elke foto en in elke video het Dorpsquiz Erica logo goed in 

beeld is! Deze opdrachten zijn te herkennen aan het volgende icoontje.  

 

• In het dorpsquiztasje vinden jullie een USB-stick. Op deze USB-stick zullen jullie 

foto’s en video’s kunnen plaatsen, als daar naar gevraagd wordt. Daarnaast zullen  

jullie voor sommige vragen audio- of videofragmenten nodig hebben, deze kunnen 

jullie vinden op de USB-stick. Deze opdrachten zijn te herkennen aan het volgende 

icoontje.  

 

• Antwoorden invullen met zwarte of blauwe inkt!  

 

• Zorg ervoor dat jullie uiterlijk 6 november 2021 om 23:00 het quizboek, alle 

opdrachten, de USB-stick en het tasje hebben ingeleverd bij het scoutinggebouw!  

 

Mochten er problemen zijn, de organisatie is aanwezig   

 in het scoutinggebouw en/of bereikbaar op: 

     

 

 

 

 : 
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1.1  Nice to meet you!                   10 punten 

Voor jullie gaan beginnen is het natuurlijk wel zo leuk om een groepsfoto te maken! 

Zomaar een groepsfoto is natuurlijk niet voldoende, dus zet je team van jong naar oud.       

De jongste komt links en de oudste rechts!  

Plaats jullie groepsfoto openbaar op Facebook of Instagram en tag ons!  

1.2 Startiegeld                    15 punten 

Lever nog snel wat flessen in en zorg dat jullie daarmee precies €2,65 aan statiegeld 

ontvangen. Schrijf op de achterkant van het bonnetje jullie teamnaam en lever deze aan 

het eind van de avond samen met het quizboek in!  

Het opgehaalde bedrag komt ten goede aan het Smalspoor Museum!  

1.3 What my…. think I do                   15 punten

  
Jullie kennen ze misschien wel, de 'What my ... think I do' memes. Jullie gaan zelf zo'n 

collage maken bestaande uit zes foto's. Op elke foto moet dus ook een dorpsquizbordje 

staan! De eerste vijf foto’s moeten te maken hebben met de Dorpsquiz, de laatste foto is 

uiteraard 'what I actually do'.  

Jullie zelf gemaakte meme mogen jullie op de USB-stick zetten! 

 
1.4 Het complete plaatje                   20 punten 

In het tasje, waar ook dit quizboek in zat, zitten 6 (dezelfde!) plaatjes. Andere teams 

hebben wellicht andere plaatjes en dus aan jullie de taak om 5 van jullie plaatjes te ruilen 

met andere teams! Samen vormen de in totaal 6 plaatjes een afbeelding van het logo van 

de Dorpsquiz!  

Ruil dus 5 plaatjes om een complete afbeelding te krijgen!     

 Lever ze samen met het quizboek in! 
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2.1  Taalvoutjes          4 punten 

Het is wat met al die d’tjes, t’tjes, persoonsvormen en spaties. Kunnen jullie de fouten uit 

onderstaande zinnen halen?   

A. Wij zijn als wilden tekeergegaan op de dans vloer.  

 

B. Hij updatete de website van het commité.  

 

C. Hij wilt graag een kopje koffie met een klontje suiker erin.  

 

D. Peter zij tegen mij dat hij vanavond sowieso nog langskwam.  
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Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

2.2  Omslagtig          8 punten 

Hieronder staan een aantal afbeeldingen waarop een deel van een boekomslag te zien is. 

Noteer bij iedere afbeelding de titel van het boek en de naam van de schrijver. 

Tip: het zijn allen boeken uit de Nederlandse literatuur. 

1 2 3 

Dansvloer 

Comité 

Wil 

Zei 
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Boek 1:  

Boek 2:  

Boek 3:  

Boek 4:  

2.3  Spelen met spelling         4 punten 

Wat is de juiste spelling van de woorden die hieronder staan? Omcirkel het juiste 

 antwoord! 

1.  A. Minitieus  B. Minetieus  C. Minutieus  D. Minnetieus 

2.  A. Kangoeroe  B. Kangaroe  C. Kangeroe  D. Kanguroe 

3.  A. Toenderteit  B. Toenterteit  C. Toendertijd  D. Toentertijd 

4.  A. Abonement  B. Abonnement C. Abbonement D. Abbonnement 

2.4  Bal-waardig of baldadig?         2 punten 

De opening van het boekenbal in 2019 werd verstoord door een cabaretier. Wat is de 

naam van deze cabaretier?  

 

Deze cabaretier vond dat er een statement moest worden     

 gemaakt naar aanleiding van een speech van een bepaald     

 persoon. Om welke persoon gaat het?   

 

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

Het Diner – Herman Koch 

Tirza – Arnon Grunberg 

Knielen op een bed violen – Jan Siebelink 

Het pauper paradijs – Suzanna Jansen 

Freek de Jonge 

Thierry Baudet 
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2.5  Woordsoorten           4 punten 

Wat zijn woorden als: meetsysteem, lepel en rotator?  

 

Welke stijl is gebruikt in de volgende zinnen? 

Vertrouw Vanish vergeet vlekken 

Handige Harry 

 

Welke stijl is gebruikt in de volgende zinnen? 

De gele paardenbloem 

Het koude ijs 

Een geslaagd succes  

 

Waar is sprake van bij de volgende zinnen? 

Voordat u verder gaat, moet u eerst afstappen 

Naast nasi was er ook bami 

Misschien ben ik wellicht iets later  

 

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

2.6  Een lopend verhaal                    15 punten 

Om de lockdown door te komen, hebben jullie waarschijnlijk de hele boekenkast nog eens 

doorgelezen. Dat komt goed uit, want dan weten jullie precies welke boeken jullie hebben 

staan. Zet de boeken zodanig neer dat de titels een soort van verhaal vormen.  

Gebruik hiervoor minimaal 10 boeken. Jullie mogen meerdere talen door 

elkaar gebruiken (geef ons wel even de vertaling als je iets anders 

gebruikt dan Nederlands of Engels). Ter inspiratie: Google ‘shelf isolation’ 

Maak een foto, met daarop een zichtbaar dorpsquizlogo, en zet het op de 

USB-stick. 

 

Palindromen 

Alliteratie 

Pleonasme 

Tautologie 
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2.7  Zinsontleding           9 punten 

Weten jullie het nog, die vele lessen Nederlands waarbij je oneindig veel zinnen moest 

ontleden? Dat is precies wat er bij deze opdracht moet gebeuren! Zorg dat jullie 

onderstaande zinnen ontleden, waarbij jullie onderscheid maken tussen:  

Persoonsvorm (PV)     Onderwerp (O)      Gezegde (G)     Lijdend voorwerp (LV)     

Meewerkend voorwerp (MV)     Bijwoordelijke bepaling (BB)  

 Plaats tussen de verschillende zinsdelen een | en schrijf daarnaast de juiste afkorting 

onder dit zinsdeel of maak een streep met de juiste kleur, zoals hierboven aangegeven.  

Tip: Het lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp en de bijwoordelijke bepaling komen elk 

maar één keer voor! 

 

1. Mijn broertje | drinkt | graag | Erica Lekker Water.  

 

2. De reünie | van de Brummelbos | vindt plaats | in het Schienvat. 

 

3. Afgelopen vrijdag | gingen | ik en mijn neven | golfen | bij Green Meets.  

 

  

 

2.8  Anne, als ik jou zie…             1 punt 

Welke bekende Anne is geboren op Erica en wat doet hij/zij tegenwoordig?  

 

  

 

A B C D 
 

Antwoord:  

LV 

MV 

BB 

B, schrijver 
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2.9 ZegswEIze          5 punten 

Welke gezegden met het woord ‘Ei’ erin zien jullie hieronder afgebeeld?   

 

  

 

1 2 3 

4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezegde 1:  

Gezegde 2:  

Gezegde 3:  

Gezegde 4:  

Gezegde 5:  

Blij ei 

Appeltje eitje 

In een ei leven 

Een zacht gekookt ei zijn 

Op eieren lopen 



 

 



 

 

3.1  Lastpost           8 punten 

Voor iedereen met een eigen woning een maandelijkse kostenpost;  de 

hypotheekkosten… Wat zijn de bruto maandlasten bij onderstaande hypotheekwensen in 

het eerste jaar?  

1. Je wilt met je partner een annuïteitenhypotheek van €285.000 en bent beiden 40 jaar. De 

looptijd van de hypotheek is 30 jaar en je zet de rente voor 10 jaar vast op 1,0%.  

 

2. Je wilt met je partner een annuïteitenhypotheek van €345.000 en bent beiden 30 jaar. De 

looptijd van de hypotheek is 30 jaar en je zet de rente voor 20 jaar vast op 1,1%.  

 

3. Je wilt met je partner een lineaire hypotheek van €285.000 en bent beiden 40 jaar. De 

looptijd van de hypotheek is 30 jaar en je zet de rente voor 10 jaar vast op 1,0%. 

 

4. Je wilt met je partner een lineaire hypotheek van €345.000 en bent beiden 30 jaar. De 

looptijd van de hypotheek is 30 jaar en je zet de rente voor 20 jaar vast op 1,1%. 
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Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

3.2 Voor de fiscus          3 punten 

Wie van jullie weet alles over belastingen? 

1. Welke belastingtarieven zijn er momenteel in Nederland? 

 

2. Welk tarief zit er op een fles wijn? 

 

   3. Welk tarief zit op de taxi naar het treinstation in Meppen?  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 
Antwoord:  

€917,- 

€1.126,- 

€1.026,- 

€1.270,-  

21%, 9%, 0%  

21% 

0% 
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3.3 Wat lees je?          6 punten 

De rekenmachine is niet alleen super handig om snel een som uit te rekenen, het kan ook 

worden gebruikt als communicatiemiddel. Het antwoord op onderstaande sommen is 

namelijk ook een woord, weten jullie welke woorden we zoeken?  

1. 707 + 707 =  

 

2. 123 x 456 x 789 + 28830302 =  

 

3. 73083734 - (707 x 707) – 10810649 =  

 

4. (1 x 2 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10) - (1 x 2 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8) – 93790 =  

 

5. 221249126 / 7 =  

 

6. Een vrouw van 50 en een man van 75 gingen naar de bioscoop en kochten een kaartje 

van 30 euro, ze zaten op stoel 7 en 8 en toen deed de vrouw ineens haar =  

 

  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

3.4 Buiten de bundel          2 punten 

Wat zijn je telefoonkosten als je 5 minuten buiten de bundel naar Frankrijk belt, 

vervolgens 8 minuten naar Pakistan belt en daarna nog 1 SMS stuurt naar Griekenland en 

1 SMS naar Canada?  

*Bij deze vraag gaan we uit van de kosten van KPN vanaf 5 juli 2021 

 

Antwoord:  

Hihi 

Heleboel 

Gezellig 

Oliebol 

Biologie 

Bloes los 

€9,52 
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3.5 One Hundred and Eightyyyy        5 punten 

Hieronder zijn een aantal dartborden afgebeeld, weten jullie hoeveel punten er zijn 

gegooid?  

 
 

A:   B:   C:  

 

D:   E:   E:  

3.6 Cheetos 24 game          6 punten 

Een rekenspelletje uit de oude doos, hoe ging het ook alweer?  
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1:  

2:  

3:  

100 80 41 

53 65 

(3 x 8) x (8 – 7)  

(8 – 1  x (5 + 7)  

(2 x (5 + 8)) - 2  



 

 



 

 

4.1  Flop festival              1 punt 

Wat was de naam van het in 2017 geflopte festival, waar bezoekers tussen de 1.000 en 

10.000 dollar voor een kaartje betaalden? Over het festival werden later twee 

documentaires gemaakt.  
 

Antwoord:  

4.2 Woodstock          5 punten 

Een legendarisch festival, maar wat weten jullie er van? 

A. In welk jaar werd Woodstock voor het eerst gehouden? 

 

B. Van welke dag (datum) tot welke dag (datum) zou deze eerst editie worden gehouden? 

 

C. Wat was het motto van deze editie? 

 

D. In welk plaatsje werd deze editie van Woodstock gehouden? 

 

E. Hoe heette de eigenaar van het terrein waar deze eerste editie werd gehouden?  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

4.3 De rode loper                    15 punten 

Wie ‘feestje’ zegt, zegt ‘premières’ en dat betekent prachtige 

jurken, strakke pakken, flitsende camera’s en roepende 

journalisten.  

Rol de (rode) loper maar vast uit en maak een filmpje waarbij twee 

teamleden aan komen rijden bij de rode loper, de chauffeur opent 

netjes de deur voor deze twee speciale, in galakleding gestoken, 

gasten. Op en rond de rode loper wachten een fotograaf met 

flitsende camera en een ietwat opdringerige journalist om vragen 

te stellen. 
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Fyre Festival 

1969 

15-08-1969 tot 17-08-1969 

Three days of peace & music 

Bethel 

Max Yasgur 



 

 

4.4 Abraham, Sara en de rest…                  10 punten 

Op de vijftigste verjaardag staat er vaak een pop van Abraham of Sara in de tuin, met 

daarbij een spandoek met een vaak ietwat ongemakkelijke tekst erop. Wisten jullie dat ook 

bij de 60ste, 70ste, 80ste, 90ste en 100ste verjaardag namen horen? Weten jullie welke? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60e:  

70e:  

80e:  

90e:  

100e:  

4.5 Tijd voor taart!                   15 punten 

Trek alle ingrediënten uit de kast en maak een (lekkere) taart voor de organisatie 😉 

Wees creatief met dat wat jullie in huis hebben, met wat bloem, eieren en zelfrijzend 

bakmeel kom je al een heel eind! Jullie hebben gelukkig de hele avond om deze taart te 

maken, want inleveren kan tegelijkertijd met het boek!  

18 

 : 

4.6 Feestjes op Erica         5 punten 

De mensen op Erica houden ook wel van een feestje, dat blijkt wel uit het aantal 

festivals/feestjes dat er in het verleden is georganiseerd en momenteel georganiseerd 

wordt. Maar wat weten jullie hier allemaal vanaf? 

A. Pitfest is inmiddels een 2-daags festival, maar begon als dagfestival, op welke locatie? 

 

B. In 2020 heeft FestErica een documentaire gemaakt, wat is de naam hiervan? 

 

C. Welke band heeft bij twee edities van de Nacht op Erica opgetreden?  

 

D. In welk jaar trad Snollebollekes op bij het Giganten Gala?  

 

E. In welk jaar was de eerste editie van Folk op Erica? 

 

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

Isaak en Rebekka 

Jacob en Rachel 

Jozef en Asnath 

Efraïm 

Metusalem 

Café the Spot 

Festival op een meisjes naam 

5th Wheel 

2018 

2014 



   
 

  

 



   
 

 

 

5.1  1,2,3,4….          5 punten 

Hoeveel eikenbomen staan er aan de Kerklaan?  
 

Antwoord:  

5.2 Dopheide                    10 punten 

Ons dorp dankt haar naam aan de dopheide die hier volop groeide, de Latijnse naam voor 

dopheide is namelijk Erica! Om dat te vieren willen we graag dat jullie een foto maken van 

deze plant waaraan wij de naam van ons dorp te danken hebben.  Zorg dat het logo van 

de dorpsquiz ook op deze foto te zien is en plaats de foto op de USB-stick! 

5.3 Doneren kun je leren         5 punten 

In Nederland kun je onder bepaalde omstandigheden bloed doneren en daarmee een 

waardevolle bijdrage leveren aan de medische zorg. Allereerst is het van belang om te 

weten welke bloedgroep je hebt, maar als je dat weet, aan wie kun je dan je bloed 

geven?  

 
Vul hieronder de tabel in en zet een kruisje bij welke bloedgroep aan welke bloedgroep 

kan doneren: 

  Bloedgroep 

Donor 
A+ A- AB+ AB- B+ B- O+ O- 

Bloedgroep 

Ontvanger 
         

A+          

A-          

AB+          

AB-          

B+          

B-          

O+          

O-          

 

20 

32 



   
 

 

 

5.4 Op sterk water                   15 punten 

Jullie kennen het vast wel, zo’n statige houten kast vol met glazen potten met daarin 

dieren op sterk water. Dat is precies wat jullie gaan maken. Zoek een mooie houten kast 

(dus niet die Billy van Ikea), en zet daarin 5 grote glazen potten. In plaats van dieren op 

sterk water gebruiken jullie knuffels op sterk water. Uiteraard staat er naast elke pot een 

klein briefje met een tekstje. 

 

Maak een video van jullie kast en zet deze op de USB-stick! Zorg dat het logo van de 

dorpsquiz duidelijk in beeld is!  

5.5 Skeletten          4 punten 

Van de buitenkant vaak reuze herkenbaar, maar zonder uiterlijke kenmerken als de vacht 

en de kleur van een dier wordt het al stukken lastiger… Weten jullie welke dieren bij 

onderstaande skeletten horen?  

 

A 

B 

C 

D 
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A:  

B:  

C:  

D:  

5.6 Het menselijk lichaam                  10 punten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:  

2:  

3:  

4:  

5:  

6:  

7:  

8:  

9:  

10:  

Voor de meesten zullen de examens van biologie 

wel een flinke tijd geleden zijn, maar het is nu tijd 

om die stof weer op te rakelen! Weten jullie wat 

de namen zijn van de organen die hiernaast op de 

afbeelding te zien zijn? 

Tijger 

Zeekoe 

Rat 

Oeran Oetang 

Hersenen 

Longen 

Hart 

Milt 

Dunne darm 

Dikke darm 

Nieren 

Maag 

Lever 

Luchtpijp 
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5.7 Kwik, kwak, kweken         5 punten 

In ons mooie tuinbouwgebied worden/werden vele verschillende planten en groenten 

gekweekt, die vervolgens over de hele wereld worden geëxporteerd! Weten jullie waar  

op de kaart de volgende planten/groenten worden gekweekt?  

 

Zet de letter van de plant of groente duidelijk in het vierkantje neer!  

 

A = Komkommers 
B = Chrysanten en orchideeën  
C = Zamiocula’s en curio’s 
D = Bromelia’s  
E = Palmen  

 

Luchtpijp 
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6.1  Anna Gram           5 punten 

Hieronder staan een aantal anagrammen, in deze anagrammen zitten de namen van 

bekende Ericanen verstopt, weten jullie welke namen we zoeken?  

1. Kyra Perbeng 

 

2. Niels Aduhoël 

 

3. Peter S. B. Resch 

 

4. Sander Jan 

 

5. Niek Vracina 

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

6.2  Schuifpuzzel          5 punten 

We hebben een aantal foto’s van bekende gezichten in de mixer gegooid. De cijfers 

kunnen jullie op weg helpen naar de juiste foto, welke bekende gezichten zien jullie?  

1 2 

Barry Gepken 

Daniël Lohues 

Bert Schepers 

Jan Arends 

Carina Vinke 
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3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoon 1:  

Persoon 2:  

Persoon 3:  

Persoon 4:  

Persoon 5:  

6.3 Voorzitters          5 punten 

Wat is de naam van de voorzitter van deze organisatie of vereniging?  

1. Havenstraat vereniging 

 

2. World of Birds 

 

3. Dorpsraad 

 

4. Pitfest 

 

5. Stichting Scouting op Erica 

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

Mark Rutte 

Sigrid Kaag 

Geert Wilders 

Wopke Hoekstra 

Thierry Baudet 

Jan de Groote 

Niels Ribbink 

Johnny Regtop 

Maik Reuvers 

Harry Platzer 
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6.4 Het verboden woord         5 punten 

Hieronder vinden jullie een aantal cryptische omschrijvingen van personen uit Erica, aan 

jullie de taak om erachter te komen welke personen we bedoelen! 

1. Deze Ericaan zit in de dorpsraad en mag graag wandelen met prehistorische dieren. 

 

2. Deze gekrulde rocker wordt vaak aangesprokken met dezelfde naam als een gekloond 

schaap.  

 

3. Deze Ericaanse oud-timmerman is al meer dan 23 jaar trainer bij de G-groep van 

atletiekvereniging ‘De Sperwers’.  

 

4. Deze Ericaan woont in de tuinbouw, zit in het bestuur van de R.K. kerk en was lid van 

het CDA.  

 

5. Deze Ericaan werd in 2016, op z’n 11e, landelijk kampioen karate.  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

6.5 Een nieuwe inwoner             1 punt 

Wie van deze vier woont op Erica? Omcirkel het juiste antwoord! 

6.6 Op de foto met…                   25 punten 

A  B  C  D 

Zorg dat een BN’er op de foto gaat met het Dorpsquiz Erica 

logo! Plaats deze foto vervolgens op de USB-stick! 

Richard Rolink 

Ferdy Doldersum 

Herman Hemel 

Cees Ruhe 

Joey Hogenberg 



 

 



  

 

7.1  Dr. Dorpsquiz                    10 punten 

Elk jaar tijdens kerst komt de Dr. Denker puzzel uit. Het doel: raden wat er in de 40 

vierkanten staat getekend. Wij hebben het iets rustiger aangepakt en zijn gegaan voor 8 

vakjes, het thema is natuurlijk ‘Vakantie’. De woorden die we zoeken hebben te maken 

met de camping! Van de reis ernaartoe tot aan benodigdheden op de camping zelf! Het 

antwoord dat in de blauwe vakjes verschijnt associëren veel mensen met de camping.  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 
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7.2  De grootste camping van de wereld!                 15 punten 

Samen gaan we de grootste camping van de wereld opzetten! Pak je tent, je slaapzak en 

je matje maar uit de kast en zet je tent op in de voortuin of een nabijgelegen grasveld. 

Maak vervolgens een foto met in/voor de tent twee teamleden! Zorg dat het logo van de 

Dorpsquiz duidelijk in beeld is! 

7.3 STOPcontact           7 punten 

Ho, stop! Zeker weten dat je alles in je koffer hebt zitten? Niks vergeten? Een van de 

meest vergeten dingen op vakantie is de universele reisstekker! In sommige landen 

hebben ze nu namelijk andere stopcontacten dan in Nederland.  

Weten jullie welk type stopcontact bij onderstaande landen hoort?                        

*Sommige landen hebben meerdere soorten stopcontacten 
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M O V E R 

H A 

A 

K 

N 

T 

I 

E 

R I N G 

A A R T 

G S F L E S 

T T T S E O K 

S H T O E L R A A I B C 

S S S L L O 

S 

E 

E E N N 

T 

C H R L IJ 

D 

Type G 

Type I 

Type A of B 

Type N 

Type D of G 

Type J 

Type H 



 

 

7.4 Vignetjes          6 punten 

Wie wel eens met de auto Europa is ingetrokken heeft het vast op menig voorruit zien 

zitten; een vignet! Naast de zogenoemde Autobahnvignetten zijn er ook nog milieustickers 

die in sommige landen verplicht zijn. Kunnen jullie de juiste landen bij de vignetten zetten? 

 

 

D:   E:   F:  

7.5 Toeristisch Erica         5 punten 

Wie zat er vroeger niet elke vakantie te wachten bij de brievenbus om te kijken of je een 

ansichtkaart had ontvangen van de familie of van je vrienden? Tegenwoordig ontvang je 

eerder een appje met wat leuke foto’s, maar gelukkig hebben wij nog een mooie 

ansichtkaart kunnen vinden! Op de volgende pagina staat een oude ansichtkaart uit Erica. 

Weten jullie wat er op de foto’s te zien is?  
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Oostenrijk Duitsland Frankrijk 

Slovenië Tsjechië Zwitserland 



 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:  

2:  

3:  

4:  

5:  

7.6 Vakantiekiekjes         9 punten 

De vakantiekiekjes, een vast ritueel voor veel vakantiegangers, met vaak het idee om er 

na de vakantie een heel fotoboek mee vol te plakken. In de realiteit komt er vaak weinig 

van terecht… Wij hebben onze vakantiekiekjes daarom vereeuwigd in het quizboek! Aan 

jullie de taak om te raden in welke plaats, dus NIET het land, deze kiekjes zijn genomen.   

 

  Ons mooie plakboek kunnen jullie vinden op de volgende pagina! 
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Ericaschebrug 

Rooms Katholieke School 

Rooms Katholieke Kerk 

Openbare Lagere School 

Ericasche Straatweg 
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Kopenhagen Millau Wageningen 

Rotterdam Monaco Everglades 

Triër Dinant Apeldoorn 
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7.7 Van Winden Caravanstalling        5 punten 

Na een heerlijke vakantie is het tijd om je caravan of vouwwagen weer weg te zetten, om 

deze vervolgens het jaar erop weer tevoorschijn te halen! Wat is er nu fijner dan je 

caravan op een schone en droge plek te stallen, zodat je je vakantie zorgeloos kunt 

beginnen! Bij Van Winden is het mogelijk om je caravan of vouwwagen het hele jaar te 

stallen op een droge, schone en afgesloten plek. Daarnaast wordt elke caravan of 

vouwwagen individueel gestald, wat betekent dat je je caravan of vouwwagen gedurende 

het hele jaar kunt ophalen zonder dat daarvoor andere objecten verplaatst hoeven te 

worden! Daar is natuurlijk heel veel ruimte voor nodig, namelijk 16.000 vierkante meter! 

Daar kunnen heel wat caravans en vouwwagens terecht, maar hoeveel exact?  

 
 

Antwoord:  500 
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8.1 Wat een feest          3 punten 

Er zijn natuurlijk ontelbaar veel feestdagen, de namen kennen jullie wellicht, maar wat er 

precies wordt gevierd… Hieronder vinden jullie de beschrijvingen van zes feestdagen, 

aan jullie de taak om deze op volgorde te zetten van plaatsvinden. Begin met de feestdag 

die als eerst in het jaar plaatsvindt, waarbij het gaat om onze jaartelling!  

 A. Op deze dag kwam Jezus terug op aarde      

 B. Christelijk feest waarbij alle doden worden herdacht     

 C. De wijzen uit het oosten kwamen aan      

 D. Keltisch feest waarbij geesten worden verjaagd     

 E. Dag voor het breken        

 F. Naamdag Martinus van Tours 
 

De juiste volgorde:  

8.2 Oranje boven          2 punten 

In juni dit jaar leek er een nationale feestdag te komen omdat het Nederlands 

voetbalelftal de poulefase zonder kleerscheuren door kwam. Maar helaas... 

 De straten kleurden alvast oranje. Weten jullie in welke straat deze vlaggen hingen? 

8.3 Rond de kerstboom         5 punten 

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

Rond de kerstdagen pakken veel steden uit met hele mooie grote kerstbomen.  

 In welke steden staan de kerstbomen op de volgende pagina? 

C – E – A – D – B – F  

Eendrachtstraat   Heidewal 
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A:   B:   C:  

 

D:   E:   E:  

8.4  Pepernoten, pepernoten, pepernoten      2 punten 

De afgelopen jaren heeft de Sint ons dorp zeker niet links laten liggen! Van boot tot koets, 

alles kwam voorbij. Weten jullie welke foto van zijn intocht bij welk jaar hoort? Zet de 

foto’s op chronologische volgorde van de oudste intocht tot de meest recente intocht!  

A B C 

 
De juiste volgorde:  

Rio de Janeiro Mexico Stad New York 

Parijs Londen 

C – B – A  
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8.5  Alaaaaf!                     10 punten 

Hopsakee, clownspak aan en gaan! We vieren vanavond carnaval bij het zwembad.

 De persoon die de opdracht doet bij het zwembad (zie categorie Sport) en daar aankomt 

in clownspak krijgt 10 punten extra.  

8.6  Wegstrepen                     10 punten 

Hieronder vinden jullie een kruiswoordpuzzel waarin allerlei woorden die te maken 

hebben met de feestdagen, zijn verstopt! Aan jullie de taak om deze woorden te vinden, 

maar er is een twist! De overgebleven letters vormen samen een vraag, het antwoord op 

die vraag kunnen jullie hier invullen:   
 

Antwoord:  

k r u i d n o t e n h n a s c a 

t a m b a k l a v a a k n u h i 

u d e e d m i a m m m p e i o r 

r ij t v e a e i a a a k i k c g 

k s n r l t b t n n n e s e o o 

s r o ij t z o a d d s o p r l u 

f o n d u e l a a e o k e b a r 

r l n i l s l i r l r r c r d m 

u l e n b e e s ij s e e u o e e 

i a v g a i n n n t n p l o m t 

t d o s n e o k l a k e a d u t 

s e t s d n i c h a m p a g n e 

p e t o f f e e s f u w s e t n 

ij f e e s t s t o l g o r t e j 

s a n p a a s e i t j e s a n r 

 

Nieuwjaarsrolletjes  
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Amandelstaaf – Baklava – Bevrijdingssoep – Champagne – Chocolademunten – Dadel – 

Etrog – Feeststol – Fondue – Gourmetten – Hamansoren – Kalkoen – Kruidnoten – 

Mandarijn – Matzes – Nonnevotten – Oliebollen – Paaseitjes – Peperkoek – Radijs – 

Rollade – Speculaas – Spijs – Suikerbrood – Taaitaai – Toffees – Tulband – Turksfruit   

8.7 Rebus           2 punten 

 

Antwoord:  

8.8 Hoera!                     20 punten 

De Kanaalgravers zijn alweer 33 jaar! Dat moet natuurlijk gevierd worden, neem daarom 

een slinger mee naar deze heren en versier ze! Maak een foto, waarbij iemand van jullie 

team en natuurlijk het dorpsquizlogo duidelijk zichtbaar zijn! De foto kunnen jullie weer op 

de USB-stick zetten! 

Fijn Pinksterweekend (of Fijn Pinksterwiekent) 
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9.1 Kleine wasjes, grote wasjes        6 punten 

Hieronder vinden jullie 3 wasvoorschriften, alleen zijn de symbolen vervaagd in…. je raad 

het al, de was! Teken de juiste symbolen bij deze wasvoorschriften. 

1. Dit product mag niet worden gebleekt. Strijken mag tot maximaal 150 graden Celsius, 

maar dit product mag absoluut niet in de droger!  

 

 

 

2. Dit product mag alleen met de hand gewassen worden en mag niet worden gestreken. 

Het is ook niet de bedoeling dat dit product bij de stomerij chemisch wordt gereinigd. Tot 

slot moet dit product nat worden uitgehangen. 

 

 

 

3. Het laatste product is geschikt voor de wasmachine, maar wel met een beperkt 

programma! Het water mag ook niet warmer zijn dan 30 graden Celsius. Alle 

bleekproducten zijn toegestaan en strijken mag tot maximaal 200 graden Celsius. Het 

drogen mag in de droger op normale stand, zonder beperking van een lage temperatuur. 

 

 

 

 

Antwoord: 

 

 

Antwoord: 

 

 

Antwoord: 

 

9.2 We gaan ondergronds        9 punten 

Inmiddels heeft bijna elk land in Europa er wel één, een metrostation! Makkelijk te                     

                herkennen aan het feit dat ze ondergronds te vinden zijn, maar ook aan hun logo’s.  

Op de volgende pagina staan een aantal van deze logo’s, weten jullie bij 

 welk land deze logo’s precies horen?  



 

 

42 

 

D:   E:   F:  

 

G:   H:   I:  

België Duitsland Engeland 

Italië Polen Portugal 

Hongarije Rusland Tsjechië 
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9.3 …… Must be funny         5 punten 

A.   3,68 USD  =     GBP 

B.   8,91 CAD  =      ARS  

C.   1,72 DKK  =      AED 

D.   519,38 KPW =      CZK 

E.   25.162,83 UGX =       TRY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

9.4 Een recordaantal                   11 punten 

Afgelopen zomer was het dan eindelijk zover; De Olympische Zomerspelen! In Tokyo 

werd een recordaantal medailles gewonnen door TeamNL. Naast dit recordaantal 

medailles werden er ook weer veel records verbroken door atleten uit binnen- en 

buitenland. Weten jullie waar deze afkortingen voor staan? (Antwoorden mogen in het 

Nederlands of het Engels worden gegeven). De afkortingen zijn omcirkeld! 

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  Nationaal record (National record) 

Persoonlijk record (Personal best) 

Beste seizoenstijd (Season best) 

Wereld record (World record) 

2,72 

715,51 

0,98 

12,59 

68,64 
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Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

9.5 Handgebaren                    10 punten 

Een duim opsteken of het maken van een peace-teken, 

waarschijnlijk hebben jullie dat vast weleens gedaan. Dat kan 

echter ook verkeerd uitpakken, afhankelijk van het land waar je op 

dat moment bent… Veel van onze onschuldige handgebaren 

blijken in die landen toch iets gevoeliger te liggen. Op de volgende 

pagina zien jullie een aantal handgebaren staan, in welk(e) 

land(en) is dat gebaar niet handig om te maken en wat betekent 

het daar?  

Olympisch record (Olympic record) 

Gekwalificeerd (Qualified) 

Continentaal record (Area record) 

Gekwalificeerd door een scheidsrechter (Qualified by Referee) 

Niet gestart (Did not start) 

Geen afstand/meeting mogelijk (No mark) 

Niet gefinished (Did not finish) 
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Land(en):  

Betekenis:  

 
 
 

Land(en):  

Betekenis:  

 
 
 

Land(en):  

Betekenis:  

 
 
 

Land(en):  

Betekenis:  

 
 
 

Land(en):  

Betekenis:  

9.6 Wees gewaarschuwd!        6 punten 

Er zijn en heleboel borden in de wereld die ons waarschuwen voor allerlei gevaren, niet 

alleen voor treinen of voor overstekend wild, maar ook voor allerlei gevaarlijke gassen    

bijvoorbeeld. Herkennen jullie de pictogrammen op de volgende waarschuwingsborden 

  en kunnen jullie daarbij de juiste omschrijvingen geven van deze    

      waarschuwingen?  

Irak en Bangladesh 

Steek m daar waar de zon niet schijnt 

Verenigd Koninkrijk 

Met de palm naar binnen is het een verkapte middelvinger 

Spanje 

Je vrouw gaat vreemd 

Vietnam 

Vrouwelijk geslachtsdeel 

Brazilië 

Hetzelfde als een middelvinger 
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1 2 3 

4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:  

2:  

3:  

4:  

5:  

6:  

Explosieve stoffen 

Schadelijke stoffen 

Biologisch gevaar 

Gevaar 

Oxiderende stoffen 

Laser stralen 
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10.1  Bouwen maar!                    10 punten 

Pak de lego of duplo maar vast uit de kast want het is tijd om te bouwen! Als echte lego 

masters vragen we jullie om een dier van lego te maken. Zorg dat het dier duidelijk 

herkenbaar is, net als het dorpsquizlogo natuurlijk. Hier kunnen jullie vervolgens een foto 

van maken en deze op de USB-stick zetten!   

10.2  Touwtje springen                    10 punten 

In spin de bocht gaat in, uit spuit de bocht gaat uit! Er zijn verschillende liedjes die 

worden gebruikt tijdens het touwtje springen. Aan jullie de taak om een filmpje te maken 

waarbij minimaal twee personen aan het touwtjespringen zijn, maak daarbij gebruik van 

verschillende springvormen! Maak een filmpje van het geheel en zet deze op de USB-

stick! Welk liedje jullie gebruiken is aan jullie zelf ;)    

10.3  Knikkerbaan                    15 punten 

Het knikkeren is weer terug van weggeweest dankzij het grote succes; Marble Mania! 

Supermarkten geven weer knikkers weg bij de boodschappen en op scholen wordt er 

weer druk geruild! Het leukste aan knikkers is dat je ze eenvoudig over een zelf gemaakte 

baan kan laten rollen! Aan jullie de taak om zo’n baan te bouwen, wees creatief en zorg 

dat de knikker minstens 30 seconden aan het rollen is. Maak hier weer een filmpje van en 

zet deze op de USB-stick, zorg dat het logo duidelijk in beeld is!  

10.4  Rages door de jaren heen        4 punten 

Weten jullie nog welke rages er in het verleden populair waren? Hieronder zien jullie een 

aantal van die rages en daarnaast een aantal jaartallen. Trek een lijn van de rage naar het 

juiste jaartal! Zorg dat duidelijk is welke lijn waar naartoe gaat, bij onduidelijke lijnen 

worden er geen punten toegekend!  

Klik-klak-ballen     2000 

Jojo       1920 

Pokémon      1980 

Bifbat       1950   

Flippo’s      1990 

Ploppers      1930 

Hoelahoep      1960   

Skippybal      1970 
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10.5  Herken het spel         5 punten 

Hieronder staan een aantal close-ups van voorwerpen uit bekende spelletjes. Herkennen 

jullie de voorwerpen en weten jullie bij welk spel deze voorwerpen horen?   

Poker Rummikub Scrabble 

Monopoly Halli Galli 
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11.1  Nachtzwemmen                   20 punten 

Deze opdracht is voor echte waterratten! Zorg dat de twee waterratten van jullie team 

tussen 20:00 en 22:00 bij het zwembad zijn geweest om deel te nemen aan deze opdracht! 

Zorg dat jullie echt binnen deze tijd mee hebben deelgenomen aan deze opdracht, na 

22:00 is het niet meer mogelijk om deze opdracht te doen…  

Je kunt nat worden dus een handdoek meenemen kan handig zijn! 

 11.2  Elastieken                    10 punten 

Ze zitten in je haar, je krijgt ze soms van de postbode, maar het is ook de naam van een 

spelletje; elastieken! Op de USB-stick staat een filmpje van hoe dat ook alweer gaat. Aan 

jullie de taak om zelf zo’n filmpje op te nemen! Er moeten minimaal 2 personen in beeld 

zijn en het filmpje moet zo’n 30 seconden duren.  

11.3 Waar is de bal?         5 punten 

Hieronder staan een aantal foto’s van sporten waarbij een bal wordt gebruikt, maar waar 

bevindt de bal zich op de foto? Zet een kruisje in het juiste vakje! 

 B. 

A. D. 

C. 

 
A:    B:    C:    D:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A. 

B. 

C. 

D. 

 
A:    B:    C:    D:   
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A. 

B. 

C. D. 

 
A:    B:    C:    D:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

A. B. 

C. 
D. 

 
A:    B:    C:    D:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

A. 

B. C. 

D. 

 
A:    B:    C:    D:   

11.4 Olympische ogen         6 punten 

Afgelopen zomer was het zover, de Olympische Zomerspelen in Tokio! TeamNL zette mooi 

prestaties neer, waarna uiteraard een interview volgde. De ogen van de sporters zijn dus 

veelvuldig in beeld geweest, maar herkennen jullie de sporters van TeamNL ook?  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

Femke Bol 

Churandy Martina 

Sifan Hassan 

Jeffrey Hoogland 

Matthieu van der Poel 

Kiki Bertens 
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11.5 Een snelle ronde         7 punten 

1.  Wie heeft de afgelopen Olympische Spelen officieel met de vlam geopend? 

 

2. Wie liepen tijdens de traditionele vlaggenparade met het rood-wit-blauw voor 

Nederland? 

 

3. Wie behaalde(n) de eerste medaille van Nederland de afgelopen spelen? 

 

4. Wie had zich teruggetrokken in de meerkampfinale turnen dames waardoor Lieke 

Wevers mocht mee doen? 

 

5. Noem 3 Nederlandse sporters die tijdens de afgelopen Olympische Spelen hun carrière 

hebben beëindigd? 

 

6. Welke sporter had graag een plankje gehad? 

 

7. Welke sporter dacht dat ze goud had gewonnen en kreeg nadat ze finishte te horen dat 

het zilver was? 

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

11.6 Oranjeloop          4 punten 

Het is alweer wat jaren geleden, maar wat was de Oranjeloop een 

happening! Van jong tot oud, iedereen deed mee, of het nu was 

met lopen of aan de kant staan te juichen. Wat weten jullie er nog 

van?  

Welke dame was in 2009 de snelste op de 5 kilometer? 

 

Welke heer was in 2007 de snelste op de 10 kilometer? 

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

Tennisster Naomi Osaka 

Keet Oldenbeuving en Churandy Martina 

Steve Wijler en Gabriela Bayardo (handboogschieten) 

De Canadese Ellie Black 

o.a. Kiki Bertens, Epke Zonderland, Henk Grol 

Matthieu van der Poel 

Annemiek van Vleuten 

Anouk de Vries 

Hans Schepers 
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11.7 Fiets-shop Harry Roosken        5 punten 

Het is een begrip op Erica, Fiets-shop Harry Roosken! Met hun ‘dorpse’ mentaliteit en 

uitgebreide assortiment helpen ze veel Ericanen met het vinden van hun fiets. Van 

kinderfiets tot geavanceerde e-bikes, bij Fiets-shop Harry Roosken is het allemaal te 

vinden! Het is dan ook niet voor niks dat Fiets-shop Harry Roosken door vakblad 

Fietsmarkt is verkozen tot ‘Één van de 50 beste fietsenzaken van Nederland’!  

Welke merken wielrenfietsen verkoopt Fiets-shop Harry Roosken? Omcirkel het juist 

antwoord!  

A.  Cube & Specialized 

B.  Giant & Trek 

C.  Sensa & Mirida  
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12.1 Een hete activiteit                    20 punten 

Kom met maximaal twee teamleden naar de kuil achter het scoutinggebouw voor een 

hete activiteit!  

Wees op tijd! Te laat betekent uitsluiting bij deze opdracht en dus geen punten…. 

 : 

12.2 BINGOOOO!                     20 punten 

Een stoffige oude zaal met in het midden twee oudjes die wat krakkemikkig een Bingo rad 

in beweging proberen te krijgen, dat is natuurlijk het cliché der clichés! Het is ook meteen 

wat jullie straks gaan doen, Bingo! Zorg dat jullie op de aangegeven tijd aanwezig zijn bij 

de gymzaal aan de Semsstraat en wees op tijd, want de Bingo wacht op niemand!  

Bingokaarten liggen op de locatie!  

 

 : 

12.3 Dure hobby          2 punten 

Het is tegenwoordig een dure hobby geworden; postzegels verzamelen! Aan jullie de taak 

om te kijken wat de waarde is van de postzegels op de volgende foto’s! Zet ze daarna op 

volgorde van goedkoopste verzameling tot aan de duurste verzameling.   

A B 

C D 
 

De juiste volgorde:  C – B – A – D  
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12.4 Gereedschap                    12 punten 

Kennen jullie de namen van onderstaande gereedschappen?    

1 2 

3 4 

5 6 
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Gereedschap 1:  

Gereedschap 2:  

Gereedschap 3:  

Gereedschap 4:  

Gereedschap 5:  

Gereedschap 6:  

12.5 Wat is de ontbrekende tekst?       5 punten 

Voor de een is lezen een hobby, voor de ander een nachtmerrie… Gelukkig bestaan er 

ook stripboeken waarbij je zowel kunt lezen als plaatjes kijken! Weten jullie wat er in de 

tekstballon moet staan? Uit: Paniek in Palermo  
A

n
tw

o
o

rd
: 

 

Spookschaaf  

Sokkentang 

Verstekhaak 

Lamello frees 

Zaagzettang 

Kabelsnijder 

W
is

ke
! 

K
ijk

 u
it

! 



 

 

59 

12.6 Hubo Prins          5 punten 

Hubo Erica is van alle markten thuis! Van kleinmeubelen tot tafels, van radiotorombouwen 

tot wandmeubels en van kozijnen tot schuifdeursystemen, niks is te gek! Dankzij hun 

uitgebreide werkplaats van 250(!) vierkante meter leveren ze maatwerkoplossingen voor 

iedereen! Uiteraard is er ook een landelijk magazine waar dit keer enkele medewerkers 

van Hubo Prins op schitteren ;) 

Een deel van de # is echter weggehaald, weten jullie welk woord ontbreekt? 

 
Antwoord:  Helpt 
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13.1  Music was my first love…                  20 punten 

Stuur twee muzikale teamgenoten op de aangegeven tijd naar de R.K. kerk voor deze 

muzikale en swingende opdracht!  

Wees op tijd! Te laat zijn kan jullie team namelijk wel eens duur komen te staan…  

Neem een pen mee! 
 : 

13.2  Does it ring a bell?         5 punten 

Herkennen jullie onderstaand partituur? We horen van jullie graag het nummer en de 

bijbehorende artiest!  

 

 

Antwoord:  

13.3  Wie is het?          2 punten 

Op de volgende bladzijde staat een collage met artiesten, de meesten zullen in 2021/2022 

Erica aan doen om hun muziek ten gehore te brengen! Er zit echter één foto tussen van 

een artiest/band die in 2021/2022 niet te horen is in ons dorp… Schrijf het nummer op van 

de foto met daarop de artiest/band die geen optreden geeft in Erica. 

 
Antwoord:  

Red Hot Chili Peppers – Under the Bridge 

3 
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13.4  Pingelaars              1 punt 

Wie van onderstaande personen was GEEN organist in de Katholieke Kerk? 

 Omcirkel het juist antwoord!  

A.  Daniël Lohues     B.  Arno Bryan     C.  Erik Vinke     D.  Ruben Beuker 

13.5  Classic Rock          3 punten 

1. A Whiter Shade of Pale van Procol Harum wordt met recht een rock-klassieker 

genoemd. Het heeft qua akkoordenschema dan ook enorm weg van een echt klassiek 

stuk. Van welke componist en welk lied komt dit akkoordenschema?   

 Omcirkel het juiste antwoord! 

A.  W.A. Mozart – Eine kleine nachtmusik            

 B.  J.S. Bach – Air               

 C.  L. van Beethoven – Ode an die Freude            

 D.  E. Grieg – Hall of the mountain King 



 

 

63 

2. ‘Ruffneck ruled the artcore scene’ volgens Juggernaut. Menig gabber ging hier op los 

in de jaren 90. Maar wie schreef het originele thema van deze gabberklassieker? 

 Omcirkel het juiste antwoord! 

A.  Piet Veerman               

 B.  Pierre Cartner               

 C.  Evard Grieg               

 D.  Flamman en Abraxas  

3. Pulp Fiction is natuurlijk een enorme cultklassieker van Tarantino, met hoofdrollen voor 

Samuel L. Jackson en John Travolta. John Travolta stond in deze film zo goed te dansen 

met Mia Wallace (Uma Thurman), dat ze er een prijs voor wonnen. Maar op welk nummer 

dansten ze? 

 

 

 

Antwoord:  

13.6 Maïzena                    15 punten 

Op jullie USB-stick staat een filmpje die bij deze opdracht hoort! Bekijk de video goed, 

want dat is precies wat jullie ook moeten doen. Pak maïzena en mix dat in een beetje 

water, bloem werkt niet ;) Pak vervolgens een speaker en leg die op z’n rug zodat jullie, al 

dan niet met een stuk folie ter bescherming, de maïzena in de conus van de speaker 

kunnen gieten. Maak een foto van de schepsels die ontstaan en zet deze op de USB-

stick!  

Tip: Mocht gewone muziek niet werken, probeer het dan eens met een online tone 

generator, die je eenvoudig via Google kunt vinden! 

13.7 Lost in translation         2 punten 

Onderstaande tekst is vrij vertaald vanuit het Engels. Wat is de naam van het nummer en 

van welke artiest is het origineel?  

 

 

 

Antwoord:  

“Ze heeft ogen als de blauwste luchten    

 Alsof ze aan regen denken.      

 Ik haat het om in haar ogen te kijken en iets van pijn te zien  

 Haar haar herinnert me aan een warme, veilige plek  

 Waar ik me als kind verstopte     

 En bad dat het onweer en de regen me stilletjes voorbij zouden gaan.” 

Chuck Berry – C’est La Vie (You Never Can Tell) 

Sweet Child O’mine – Guns N’ Roses 



 

 

64 

13.8 Talentenjacht          3 punten 

Ze zijn inmiddels niet meer van de televisie weg te denken; talentenjachten! Voor 

sommige kandidaten eindigt het in een grote afgang, maar zo nu en dan komen er echte 

talenten voorbij. Herkennen jullie de talenten op onderstaande foto’s? Aan jullie de taak 

om te noteren van welke talentenjacht zij bekend zijn geworden!  

1 2 3 

 
 
 
 
 

Talentenjacht 1:  

Talentenjacht 2:  

Talentenjacht 3:  

America’s Got Talent 

Brittain’s Got Talent 

American Idols 
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14.1 In ’t neis van vrogger                   12 punten 

Naast het huidige nieuws zijn we dit jaar ook de 

archieven ingedoken op zoek naar krantenartikelen 

van vroeger. Dat leverde een heleboel leuke 

resultaten op die op deze en de volgende pagina te 

lezen zijn! Bij elk krantenartikel is een woord of zin 

weggelaten die jullie zou kunnen helpen bij het 

beantwoorden van vragen over deze artikelen… 

A 

B 
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C 

D 

E 

F 
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A. Wat was de oorzaak van de vergiftiging?  

 

B. Voor wie werden komkommers geteeld?  

 

C. Welk product stond centraal in deze ‘oorlog’?  

 

D. Uit welk land kwamen deze kinderen? 

 

E. Welk dier veroorzaakte deze ongelukken?  

 

F. Wat was de oorzaak van de brand? 

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

Antwoord:  

14.2  De Heidebloem                   15 punten 

Breng vanavond een bezoek aan De Heidebloem, onze prachtige molen aan de Verlengde 

Vaart. In de nabije omgeving van de molen hangen namelijk letters die samen een woord 

vormen dat te maken heeft met een molen, aan jullie de taak om uit te vogelen welk 

woord we zoeken! 

Tip: Neem een zaklamp mee! 

14.3  Op Fietse           5 punten 

Op jullie USB-stick kunnen jullie een fragment vinden uit een documentaire over Erica in 

1965. In dit fragment zien jullie iemand op een bijzondere fiets in beeld. Wie reed op deze 

fiets rond? 

 
 

Antwoord:  

Leverworst 

Albert Heijn 

Melk 

Oostenrijk 

Stierkalf 

Uitroken van een wespennest 

Tinus Prins 

espennest 

 
Antwoord:  Askop 

espennest 
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14.4 Een vreemde eend          8 punten 

Kunnen jullie deze vragen over de vreemde 

eend hiernaast beantwoorden?  

A. Wat is de naam van deze man? 

 

B. In welke universiteit kun je deze man 

vinden?  

 

C. Waar stond deze man om bekend? 

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 

Antwoord:  

 

D. Welk vreemd verzoek dat door deze man werd uitgesproken wordt nog altijd 

ingewilligd? 

 

Antwoord:  

 

14.5 Whatsapp geschiedenis                    10 punten 

Op het hoofdscherm van WhatsApp zie je de mensen 

staan waar je het laatst mee hebt gechat. Van elk 

persoon zie je een foto en het laatste bericht in beeld 

staan. Stel je nu eens voor dat de Griekse goden ook 

WhatsApp hadden/hebben. Dan had de het scherm 

van Zeus er bijvoorbeeld zo uit gezien als hiernaast. 

Neem een andere mythologie of een verhaal uit je 

geschiedenisboek. Vraag je contacten om hun 

profielfoto aan te passen en een passende tekst te 

sturen die passen bij je gekozen verhaal. Maak een 

screenshot en zet dat op de USB!  

Jeremy Bentham 

espennest 

University College of London 

espennest 

Hij was de bedenker van het utilitarisme (rechtsfilosoof) 

espennest 

Bij elke belangrijke vergadering wordt zijn lichaam nog naar binnen gebracht 

espennest 
Waardoor hij steevast in de notulen verschijnt en dat al 189 jaar! 

espennest 
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14.6 Tijdvakken en tijdlijnen        4 punten 

Alles is ooit een eerste keer voorgekomen, van de eerste auto tot aan de eerste molen en 

van de eerste kapsalon tot aan het eerste blokje turf. Ooit was er een eerste inwoner van 

Erica en natuurlijk een eerste karaokebar! Er zijn zoveel ‘eerste keren’, maar weten jullie 

wanneer de onderstaande ‘eerste keren’ plaatsvonden? Zet het nummer in het juiste 

vakje in de tijdlijn!  

A. Eerste ticket verkocht voor Disneyland 

B. Eerste man op de maan 

C. Eerste foto van bliksem 

D. Eerste Dorpsquiz Erica 

E.  Eerste atoombom ontploffing 

F. Eerste panda in een dierentuin in Nederland 

G. Eerste drive-in bioscoop 

A 

es

pe

nn

est 
B 

es

pe

nn

est 

C 

es

pe

nn

est 

D 

es

pe

nn

est 

E 

es

pe

nn

est 

F 

es

pe

nn

est 

G 

es

pe

nn

est 
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15.1  Onder ’t plakploatie                    10 punten 

Hoe goed letten jullie op de omgeving als jullie door Erica wandelen, fietsen of rijden? 

Voor deze opdracht is het belangrijk dat jullie de omgeving goed in jullie hebben 

opgenomen! Hieronder vinden jullie een aantal foto’s waarbij het logo van de dorpsquiz 

over een nummer is geplakt. Weten jullie welk nummer achter het plakploatie zit?   

1 2 3 

4 5 
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Getal 1:  

Getal 2:  

Getal 3:  

Getal 4:  

Getal 5:  

15.2  You’ve got mail!                     10 punten 

Ook voor deze vraag is het belangrijk dat jullie de omgeving goed in de gaten hebben 

gehouden… We hebben namelijk een aantal opvallende brievenbussen op de foto gezet, 

aan jullie de taak om op te schrijven in welke straat we deze brievenbussen kunnen 

terugvinden!    

1 2 3 

4 5 6 

60500 0050 

0160 

253 

20 

2382 
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Straat 1:  

Straat 2:  

Straat 3:  

Straat 4:  

Straat 5:  

Straat 6:  

15.3 Als je kan rekenen, reken dan maar van…        8 punten 

1. Aantal huizen in de Wanne x aantal lantaarnpalen aan de Klamp =  

 

2. Aantal bankjes in de R.K. kerk x aantal snackbars op Erica =  

 

3. Aantal tennisbanen bij de Heideslag + aantal PostNL brievenbussen op Erica =  

 

4. Aantal parkeervakken bij de Coop – aantal frituurbakken bij G.J. Anytime =  

 

 

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

15.4 Hek ook wat…                     10 punten 

Wederom doen we een beroep op jullie oplettendheid. Op de volgende bladzijde vinden 

jullie een aantal foto’s van bekende poorten op Erica. Aan jullie de taak om uit te zoeken 

wat er achter deze poorten zit, tenzij jullie goed op je omgeving hebben gelet, dan weten 

jullie aan de hand van de foto’s natuurlijk allang wat er achter deze poorten zit! 

Verlengde Vaart ZZ 

Kerkweg 

Ericasestraat 

Ericasestraat 

Heemskerkstraat 

Vlegel 

30 x 11 = 330 

99 x 3 = 297 

5 + 5 = 10 

63 – 3 = 60 
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1 2 3 

4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poort 1:  

Poort 2:  

Poort 3:  

Poort 4:  

Poort 5:  

Poort 6:  

Griendtsveenpark 

Smalspoormuseum 

Openbare Begraafplaats 

IJsbaan 

Willem Alexander  

Geert Vos Bad  



 

 

76 

15.5 Koopje!            2 punten 

Hieronder staan een aantal foto’s van huizen op Erica die het afgelopen jaar te koop 

stonden. Kunnen jullie deze huizen in de juiste volgorde zetten, van laagste vraagprijs 

naar hoogste vraagprijs?  

A B 

C D 

 
De juiste volgorde:  B – A – C – D   
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16.1  That’s my cup of tea!                   10 punten 

In jullie dorpsquiztasje zitten ook vijf gelabelde theezakjes, leg deze op volgorde en 

bestudeer ze goed! Kunnen jullie achter de ware smaak van deze theezakjes komen? 

Maak goed gebruik van jullie reuk- en smaakvermogen om deze opdracht tot een goed 

einde te brengen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smaak 1:  

Smaak 2:  

Smaak 3:  

Smaak 4:  

Smaak 5:  

16.2 Restaurant ‘Lijn 44’                    15 punten 

Een tafeltje voor twee, in een restaurant 

voor twee… Erica telt een aantal bushaltes 

die jullie kunnen gebruiken om een 

restaurant in te beginnen! Jullie bushokjes-

restaurant moet een aantal dingen 

bevatten, zorg dat deze duidelijk op de foto 

staan! Plaats de foto dan op de USB-stick 

en zorg dat alles na de opdracht netjes is 

opgeruimd!  

 

Cherry (kers) 

Mango 

Original (Engelse thee) 

Rooibos 

Orange (Sinaasappel)  
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16.3 Oui oui, c’est Paris!          8 punten 

Parijs is natuurlijk de culinaire hoofdstad van de wereld! Hoe heten de bekende Franse 

gerechten die op onderstaande foto’s staan? 

1 2 

3 4 
 
 
 
 
 
 
 

Gerecht 1:  

Gerecht 2:  

Gerecht 3:  

Gerecht 4:  

16.4 Zegt u het maar!          2 punten 

Ondertussen bij Snackbar de Brugge:       

 ‘Wat mag het zijn?’          

 ‘Graag een kleine milkshake banaan, blikje cola, patatje mayo, patatje curry,  

 kaassoufflé en een kroket’   

 
Dat is dan:  € 

Jambon - Beurre 

Croque Monsieur 

Boeuf Bourguignon 

Ratatouille 

11,75 
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16.5 Shaken, not stirred!           3 punten 

Weten jullie welke cocktails op de foto’s staan? Omcirkel het juiste antwoord! 

A. Cuba Libre 

B. Cosmopolitan 

C. Long Island Iced Tea 

D. Sex on the Beach 

A. Daiquiri Strawberry 

B. Cosmopolitan 

C. Long Island Iced Tea 

D. Sex on the Beach 

A. Cuba Libre 

B. Martini 

C. Mojiti 

D. Dark ‘n Stormy 

16.6 Bekend uiterlijk           6 punten 

Deze producten hebben allemaal bekende verpakkingen, weten jullie ook zonder deze 

herkenbare verpakking de merknaam van de volgende producten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A:   B:   C:  Yildriz Oliehoorn Spa 
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D:   E:   F:  

16.7 Sterren kijken           6 punten 

In Noord Nederland zijn nu 11 Michelin sterrenrestaurants te vinden! Sommige hebben 1 

ster, anderen zelfs 3! Weten jullie waar deze restaurants zich op de kaart bevinden?  

Schrijf de juiste letter bij de ster! 

 A.  Kaatje bij de Sluis               

B.  Herberg Onder de Linden                            

C.  De Vlindertuin                                                   

D.  De Librije                

E.  De Lindenhof                

F.  De Heeren van Harinxma                                                     

G.  ‘t Lansink                

H.  De Swarte Ruijter                                  

I.  De Loohoeve                                                        

J.  De Groene Lantaarn                          

K.  De Bloemenbeek                

 

 

Conimex Mentos Whiskas 

C 

e

s

p

e

n

n

e

st 

B 

e

s

p

e

n

n

e
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e
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I 

e
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n

e
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F 
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J 
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p
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st 

K 
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st 

G 
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p
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D 
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p
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p
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16.8 Uut ‘t receptenboekkie         2 punten 

Wat kun je maken met de volgende ingrediënten?      

• 850 gram varkensvlees 

• 150 gram spek 

• Kruidenmix  

• Varkensdarm 

• 22 gram colorozo zout 

• 5 gram gevriesdroogde bacteriën 

• 2 gram dextrose 

 
 

Antwoord:   

16.9 Cheftastic!           5 punten 

Hieronder staan twee foto’s van bekende chef-koks, wat zijn hun namen en wat is de 

overeenkomst tussen deze twee chefs?  

 

 

Naam:   Naam:  
 

 

Overeenkomst:   

Droge worst 

Massimo Bottura Heston Blumenthal 

Beiden stonden op nr. 1 van beste restaurant ter wereld 
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16.10 Drankenhandel Beukers           5 punten 

Drankenhandel Beukers is een groothandel in dranken en aanverwante artikelen. Ze 

leveren aan horeca, sportverenigingen, bedrijfskantines, instellingen en 

cateringbedrijven. Dat doen ze niet alleen in de omgeving van Erica, maar ook ver 

daarbuiten van Zuid-Groningen tot aan Noord-Overijssel!  

Ze zijn ooit begonnen met de verkoop van Oranjeboom bier en zelfgemaakte 

limonadegazeuze, maar verkopen inmiddels veel meer! Hoeveel soorten whiskeyglazen 

verkoopt Drankenhandel Beukers?  

 
Antwoord:   3 
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17.1  Het Geluid                    20 punten 

Het is een van de bekendste radiospelletjes van de afgelopen jaren; Het Geluid! Het idee 

is simpel, de radiozender neemt een geluid op van een willekeurige handeling en speelt 

deze af op de radio, luisteraars kunnen zich vervolgens aanmelden en bij het raden van 

het juiste geluid een flink geldbedrag winnen! Met deze vraag kunnen jullie helaas geen 

geld winnen… wel punten en dat kan jullie natuurlijk uiteindelijk de winst opleveren!   

Het geluid kunnen jullie vinden op de USB-stick! 

17.2 Follow the leader         8 punten 

De meeste tv-programma’s beginnen met een intro, ook wel de leader genoemd, vaak 

speelt de muziek een grote rol in deze intro’s. Herkennen jullie de tv-programma’s die bij 

deze intro’s horen? De intro’s kunnen jullie vinden op de USB-stick! 

Fragment 1: 

 

Fragment 2: 

 

Fragment 3: 

 

Fragment 4: 

 

Fragment 5: 

 

Fragment 6:  

 

   Fragment 7:  

 

   Fragment 8:  

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
 Antwoord:   

 
 Antwoord:   

De Wereld Draait Door 

Chateau Meiland 

Ik Hou Van Holland 

Teletubbies 

Beste Zangers 

Hart van Nederland 

Wie Is De Mol 

RTL Boulevard 

 
Antwoord:   Het knopje van een waterkoker naar beneden drukken 
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17.3 De Gouden Televizierring        5 punten 

Bij Beeld & Geluid kunnen de prijzen voor beste programma en beste presentatoren 

natuurlijk niet ontbreken! De belangrijkste televisieprijs in Nederland is de Gouden 

Televizierring.  

In welk jaar werd deze prijs voor het eerst uitgereikt? 

 

Tot welk jaar mochten alleen lezers van de Televizier meestemmen? 

 

Hoe vaak was Wie Is De Mol? genomineerd vóór ze de ring mee naar huis namen? 

 

Hoeveel Televizier-Oeuvre prijzen zijn er uitgereikt? 

 

Wie ontwerpt sinds 1975 de ring?  

 

  

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

17.4 De Gouden RadioRing         4 punten 

Ook op het gebied van Geluid zijn er allerlei prijzen te winnen, waaronder de Gouden 

RadioRing. 

In welk jaar werd deze prijs voor het eerst uitgereikt? 

 

Tot welk jaar deden ook radiozenders die niet landelijk op FM werden uitgezonden mee? 

 

Welke man won het vaakst de Zilveren RadioSter? 

 

Welke vrouw won het vaakst de Zilveren RadioSter? 

 

 

  

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
 Antwoord:   

1964 

1996 

6x 

4 

Anneke Schat 

2006 

2015 

Gerard Ekdom 

Claudia de Breij 
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17.5 Reclame spotten         7 punten 

Hieronder vinden jullie een aantal screenshots van bekende reclames. Weten jullie nog 

voor welk merk er reclame werd gemaakt?  

 

  

 

D:   E:   F:  

 
G:  

Melkunie Danoontje KLM 

Rolo Heineken GoudenGids 

Fruit Joy  
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17.6 TeleTekst          6 punten 

17.7 Bike-in bioscoop                   20 punten 

In het dorpsquiztasje vinden jullie ook een poster van een Bike-in bioscoop avond! Zorg 

dat jullie tussen 21:00 en 22:00  in het bos achter de R.K. kerk zijn geweest voor een uniek 

avondje uit! Zorg dat jullie binnen dit uur alle fragmenten hebben gezien, gedurende het 

uur zullen ze meerdere keren voorbij komen!   

Vergeet niet om de poster mee te nemen! Op de achterkant vinden jullie namelijk de 

vragen en kunnen jullie tevens de antwoorden invullen!  

Antwoorden mogen samen met het quizboek, voorzien van teamnaam, worden ingeleverd 

om 23:00! 
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18.1  Wie maakte welke categorie?                  10 punten 

De organisatie van de Dorpsquiz bestaat natuurlijk uit een topteam! Samen hebben we er 

deze editie voor gezorgd dat er meer dan 150 vragen/opdrachten zijn te vinden in het 

quizboek. Deze vragen ontstaan natuurlijk niet vanzelf, daar zitten flink wat uren 

denkwerk in. Om het zo efficiënt mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie zich dit 

jaar opgesplitst in drie teams: 

Team 1: Marit, Sander en Stefan 

Team 2: Mark, Paul en Roy 

Team 3: Lisette, Ramon en Yvet 

Team 4: Samen 

Elk team heeft ontzettend haar best gedaan om de 26 categorieën van leuke en 

uitdagende vragen/opdrachten te voorzien. Er zijn ook categorieën die we als organisatie 

samen hebben bedacht! Er was één hele productieve week waarin er in vier dagen, 8 

nieuwe categorieën bij kwamen! Elke dag kwam een ander team, of kwamen we 

gezamenlijk, tot twee nieuwe categorieën! 

Aanwijzingen:  

1. Team 1 maakte hun categorieën op de dag nadat de categorie Vakantie werd gemaakt 

en voor de dag dat de categorie Opwarmen werd gemaakt. 

2. Op woensdag werd de categorie Sport en niet de categorie Kunst gemaakt 

3. Team 2 heeft de categorie Breinbrekers gemaakt, maar niet op vrijdag 

4. De categorie Muziek en de categorie die de organisatie samen heeft gemaakt, werden 

niet op dezelfde dag gemaakt 

5. Team 3 maakte hun categorieën niet op donderdag 
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18.2  Tussen de lijntjes                   10 punten 

In de spiraal hiernaast is een beroemdheid afgebeeld, door het invullen van de open 

ruimtes (niet tussen de lijnen!), zal deze beroemdheid zichtbaar worden!  
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18.3  Europese Steden         5 punten 

Vul het juiste antwoord in op de puntjes! 

 

LYON   = 1 FOUT 

AKEN   = 1 FOUT 

EEMS   = 1 GOED, 1 FOUT 

BERN   = 2 FOUT 

RIGA   = 1 GOED 

GENT   = 1 FOUT 

BONN   = 1 GOED 

ROME    = 4 GOED 

18.4 Piramide          5 punten 

Vul de ontbrekende letters in op de puntjes! 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

W 

J M 

C A E B 

G F D 
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18.5  Scheikunde maar dan net iets anders…                10 punten 

He2Ta1 + Sb3H1Os1Og1Rh1Db1 + Og1Pt1 + Ds1Er1Ag1Eu1 + V1Ra2Sb1Gd1 + Fe1N1 + Au4 + 

H2As2Db1 

  

Antwoord:   

 

18.6  De dorpsquiz begint dit jaar op tijd!                 10 punten 

Jullie zijn deze zin waarschijnlijk al wat vaker tegengekomen deze week, was het niet op 

onze socials, dan wellicht op de startlocatie. Dit was een aanwijzing naar deze vraag…  

Hoeveel klokken lagen/stonden/hingen er op de startlocatie?  

Tip: Alles telt mee, van wandklokken tot wekkerradio’s en van keukenwekkers tot aan 

horloges! Behalve de horloges om de polsen van de organisatie of andere deelnemers, 

die tellen we voor het gemak even niet mee! 

 
Antwoord:  

18.7  Een specifieke lijst         2 punten 

Wat hebben deze mensen specifiek met elkaar gemeen? 

Eelco Heinen          

 Danai van Weerdenburg         

 Hilde Palland-Mulder           

 Hans Vijlbrief           

 Niels van den Berge          

 Hanne Drost           

 Kirsten van den Hul         

 Simone Kennedy-Doornbos         

 Ines Kostic           

 Linda Verschuur-Otter        

 Maarten Slingerland          

 Mandy Heikamp-El Khoulati 

 
Antwoord:   

Het antwoord op deze vraag is goud waard! 

espennestv 

Ze stonden allemaal op plek 12 van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 

espennest 

8 

espennestv 
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18.8 KINDERLIjk eEnvouDig        5 punten 

Wat moet er op de plek van het vraagteken komen te staan?  
 

Antwoord:   Papier 

espennest 
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19.1  De juiste lijn                    15 punten 

Bij de voordeur van de penningmeester van Dorpsquiz Erica vinden jullie een aanwijzing 

om deze vraag op te lossen! Met deze aanwijzing weten jullie hopelijk precies welke stad 

jullie moeten omcirkelen!  

A.   Amsterdam  B.   Praag C.   Kiev D.   Rome E.   Kopenhagen 

F.   Montreal  G.   Sint-Petersburg  

19.2 Wie wel, wie niet?         6 punten 

Hieronder vinden jullie 12 vlaggen, die telkens zullen terugkeren. Elke vraag heeft te 

maken met de landen die worden weergeven aan de hand van hun vlaggen! 

1. Omcirkel alle landen met een koningshuis 2. Omcirkel alle landen met een 

hoofdstad die begint met de letter B 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Omcirkel de landen met meer dan 17 miljoen inwoners 
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19.3 Dorpsquiz Erica bereikt haar hoogtepunt!                10 punten 

Zorg dat het Dorpsquiz Erica logo haar hoogtepunt bereikt! Hoe 

hoger, hoe beter. Trommel dus al je bekenden op die in een 

hoge torenflat wonen, in het buitenland op een berg verblijven 

of misschien wel een takelwagen in de tuin hebben staan. Zorg 

dat ze een foto maken met het logo en daarbij ook de hoogte 

waarop de foto is genomen! Hiernaast staat Ilse die zich 

momenteel in Oostenrijk op 203 meter boven de zeespiegel 

bevind! 

Plaats de foto op de USB-stick! 

 
19.4 City Trip                    10 punten 

Hieronder staan een aantal foto’s van Europese steden, op de volgende bladzijde staat 

ook een kaart van Europa. Schrijf onder de foto’s het juiste nummer van de locatie waar je 

de stad, die op de foto te zien is, kunt vinden!  
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19.5 Bestemming onbekend!        6 punten 

1. In welk land kun je клисура на матка vinden? 

 

2. In welk land kun je Fáskrúðsfjörður vinden? 

 

3. In welk land kun je နေပြညန်  ် vinden? 

 

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

19.6 Taal, language, idioma, Langue of språk      5 punten 

1. Wat is het woord voor ‘kompas’ in het Russisch? 

 

2. Wat is het woord voor ‘handdoek’ in het Indonesisch? 

 

3. Wat is het woord voor ‘hoffelijk’ in het Deens? 

 

4. Wat is het woord voor ‘stoppen’ in het Noors? 

 

5. Wat is het woord voor ‘hop’ in het Engels? 

 

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

Noord-Macedonië 

espennest 

IJsland 

espennest 

Myanmar 

espennest 

Komnac 

espennest 

Anduk 

espennest 

Høflig 

espennest 

Stoppe 

espennest 

Hop 

espennest 



 

 



 

 

101 

20.1  Klei-opdracht                    10 punten 

Een beroemde Ericaan is Henk Jumelet, hij is lid van het CDA en lid van de gedeputeerde 

staten in Drenthe, zo iemand verdient toch een standbeeld? 

Gebruik het meegegeven stuk klei om het gezicht van Henk Jumelet te kleien en lever het 

geboetseerde portret in samen met het quizboek! 

20.2  Facts & Figures         4 punten 

1. Hoeveel musea waren er in 2019 in Nederland? 

 

2. Hoeveel van deze musea waren kunstmusea? 

 

3. Hoeveel inkomsten hadden musea in 2019 (in miljoenen)? 

 

4. Hoeveel van deze inkomsten kwamen uit sponsoring (in miljoenen)? 

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

 
Antwoord:   

20.3  Op locatie          4 punten 

In welke musea hangen deze schilderijen?  

 
 
 

Museum 1:  

Museum 2:  

1 2 

616 

espennest 

118 

espennest 

1102 

espennest 

26 

espennest 

Kröller Möller 

espennest Nationaal Kunstmuseum Oslo 

espennest 
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20.4 Verknipte kunst                   14 punten 

Hieronder staan een aantal bekende schilderijen, tenminste een klein deel van deze 

schilderijen. Weten jullie wie de maker is en wat de titel is?   

1 2 3 4 5 

6 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schilderij 1:  

Schilderij 2:  

Schilderij 3:  

Schilderij 4:  

Schilderij 5:  

Schilderij 6:  

Schilderij 7:  

Picasso – Buste de Femme Dora 

espennest Vermeer – Melkmeisje  

espennest Frida Kahlo – Zelfportret met Doornketting 

espennest Vincent van Gogh – Erica  

espennest Herman Broor – Ik  

espennest Jan Asselijn – De Bedreigde Zwaan 

espennest Salvador Dali – Verzoeking van de heilige Antonius 

espennest 
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20.5 Nacht, wacht eens even!                  15 punten 

In Emmen is er met een groepje kunstenaars (ook door Ericanen) gewerkt aan een 

levensgrote Nachtwacht in het Rensenpark. Nu is het aan jullie om de Nachtwacht met je 

team zo goed mogelijk uit te beelden, een deel daarvan dan. Beeld het deel binnen het 

blauwe vlak uit! Maak er een foto van en plaats die op de USB-stick.  

20.6 De slimste architect         3 punten 

Wat zijn de namen van de drie architecten die we zoeken?  

1888 Bibliotheek 1944 

De Stijl Grote onderbroek Cartesiaanse Knoop 

1955 Montevideo OMA 

 
 
 
 
 
 

Architect 1:  

Architect 2:  

Architect 3:  

Gerrit Rietveld  

espennest Rem Koolhaas 

espennest Francine Houben 

espennest 
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21.1  Dag! Attractie                    12 punten 

Nederland kent een heleboel dagattracties voor het hele gezin! Uiteraard de grote 

attractieparken, maar Nederland telt ook vele kleine attracties. Herkennen jullie deze 

attracties aan de hand van een foto?  

1 2 3 

4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attractie 1:  

Attractie 2:  

Attractie 3:  

Attractie 4:  

Attractie 5:  

Attractie 6:  

Roddelbaan Valkenburg 

espennest Aardbeienland 

espennest This is Holland 

espennest Mind Mystery 

espennest Radio Kootwijk 

espennestc  
Smalspoormuseum 

espennestc  
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21.2  In de hoofdrol          3 punten 

Welke acteur of actrice hoort bij welke musical? Trek een lijn tussen de juiste 

combinaties, zorg dat de lijnen duidelijk zijn!   

Hamilton      Jim Bakkum 

Wicked      Josh Gad 

Book of Mormon     Lin-Manuel Miranda 

Grease       Chantal Janzen  

The Lion King      Esmee van Kampen 

Hairspray      Jorrit Ruijs 

 

21.3 Prima Ballerino         2 punten 

Tijd voor een balletvraag. Het Zwanenmeer is een van de bekendste balletvoorstellingen. 

Een paar jaar geleden was er een balletdanser die in dit stuk heeft gespeeld in Nederland 

en hij speelde op een festival. Het jaar was 2018.  

Welk festival was dit? Zet een kruisje bij de juiste foto! 

 
 

 
 

 
 

 
 

21.4 Gokk’n           5 punten 

Gokken is voor sommigen een vorm van vrijetijdsbesteding, maar deze vragen moeten 

jullie wellicht gokken…  

  1. Wat betekent de term akoestiek? Omcirkel het juiste antwoord! 

   A.   Kwaliteit van het geluid in de zaal     

   B.   Dat iemand heel lenig is       

   C.   Dat er een geluiddempende vloer in de zaal ligt  

    2. Wat zijn coulissen?        

 

 
Antwoord:   Gordijnen aan de zijkanten van een toneel 

espennestc  
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3. Wat is een akte? Omcirkel het juist antwoord! 

 A.   Het script dat gebruikt wordt door acteurs      

 B.   Het aantal delen waarin een voorstelling wordt gespeeld    

 C.   Degene die in het toneelstuk speelt 

 

4. Wat is een ander woord voor de hoofdpersoon in een toneelstuk? Omcirkel het juiste 

antwoord! 

A.   Antagonist           

 B.   Tritagonist           

 C.   Protagonist  

 

5. Het uitspreken van welke Shakespeare titel brengt ongeluk in het theater? Omcirkel het 

juiste antwoord! 

A.   Hamlet           

 B.   MacBeth           

 C.   Othello  

 

         

 

21.5  Verzamelwoede         9 punten 

Vroeger werd er heel wat af verzameld. De chipszakken gingen open voor ze in de kasten 

lagen, die Flippo daar ging het om. Maar ook voetbalplaatjes en scoubidoutouwtjes waren 

in trek! Hebben jullie ze nog liggen? Plak ze dan hieronder op! 

Scoubidoutouwtje 

Flippo Voetbalplaatje van SC Erica 

of Erica ‘86 
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21.6 De kanskaart          ??????? 

Ga naar de locatie op de volgende coördinaten en trek een kanskaart! Lever deze aan het 

eind van de avond in samen met het quizboek.     

 

21.7 What’s that app?                    12 punten 

9 op de 10 Nederlanders had in 2019 een smartphone, en dat getal blijft stijgen. De kans is 

groot dat iemand in je team ook zo’n ding heeft. Op een smartphone installeer je allerlei 

applicaties. Herkennen jullie de volgende applicaties aan de hand van een screenshot? 

1 2 3 

4 5 6 

52°43'14.1"N 6°55'39.1"E   
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App 1:  

App 2:  

App 3:  

App 4:  

App 5:  

App 6:  

21.8 Zoo hey!           8 punten 

In de vorige dorpsquiz waren er luchtafbeeldingen te zien van pretparken. Deze vraag 

was zo’n mega succes dat we nu hetzelfde weer doen, maar dan met dierentuinen! 

Welke dierentuinen uit Europa zien jullie hier van bovenaf? 

1 2 3 

4 

 
 
 
 
 
 
 

Dierentuin 1:  

Dierentuin 2:  

Dierentuin 3:  

Dierentuin 4:  

Intratuin 

espennest Airbnb 

espennest Soundhound 

espennest Strava 

espennest Spotify 

espennest Tikkie 

espennest 

Paira Daiza 

espennest Burger Zoo 

espennest Wildlands 

espennest Dierentuin Osnabrück 

espennest 
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1.  In welk jaar vond de Beeldenstorm plaats? 

 

2. Hoeveel verschillende tijdzones heeft Rusland? 

 

3. Wat was de naam van de stad die we nu kennen als Istanboel? 

 

4. Wat is de naam van de langste rivier van de wereld? 

 

5. Wie schilderde ‘De Schreeuw’? 

 

6. Op welke datum landde Apollo 11 op de maan? 

 

7. Hoeveel velden heeft een schaakbord? 

 

8. Hoeveel toetsen heeft een klassieke piano? 

 

9. Welke Disneyfilm werd als eerste gemaakt? 

 

10. Wat is de volledige naam van Barbie (de pop)? 

 

11. Hoeveel spelers (per team) liggen er in het veld bij een waterpolo wedstrijd? 

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

1566 

espennest 

11 

espennest 

Constantinopel 

espennest 

De Amazone / De Nijl 

espennest 

Edvard Munch 

espennestv 

20 juli 1969 

espennest 

64 

espennest 

88 

espennest 

Sneeuwwitje 

espennest 

Barbara Millicent Roberts  

espennest 

7 

espennest 

26 punten 
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12.  Hoeveel harten heeft een octopus? 

 

13. In welk museum kun je de Mona Lisa vinden? 

 

14. Uit hoeveel procent water bestaat een gemiddelde volwassene? 

 

15. Welk dier zwemt achteruit? 

 

16. Wie knipperen vaker met hun ogen, mannen of vrouwen? 

 

17. In welk land wonen de langste mensen? 

 

18. Wat doen we ongeveer 16 keer per minuut? 

 

19. Wat heeft 21 ogen, maar kan niks zien? 

 

20. Koning Willem III had een bijnaam, welke? 

 

21. Hoe hoog is de hoogste berg van Tanzania? 

 

22. Waar ben je bang voor als je brontofobie heb?  

 

23. Waarvan is Georges Remi (1907-1983) de auteur?  

 

 

 

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

3 

espennest 

Het Louvre  

espennest 

60% 

espennest 

Garnaal 

espennest 

Vrouwen 

espennest 

Nederlands 

espennest 

Ademen 

espennest 

Een dobbelsteen 

espennest 

De Gorilla  

espennest 

5895m (Kilimanjaro)  

espennest 

Onweer 

espennest 

Kuifje 

espennest 
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24. Hoe heten de jongen van een wild zwijn?  

 

25. Wat is een daalder-dubbeltje?  

 

26. Hoeveel eieren zitten er in een dozijn?   

 

 

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

Frislingen 

espennest 

Een hoge bi (fiets) 

espennest 

12 

espennest 
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23.1  Wie was deze man?         2 punten 

……….s vrouw Sara kon geen kinderen krijgen en ………. was al oud. Maar omdat 

……. een God had, kon hij toch vader worden. Want God had hem nakomelingen beloofd, 

en …….. vertrouwde op God. 
 

Antwoord:   

23.2 Welke religie is dit?             1 punt 

Welke religie ziet een duidelijk verband tussen de opwarming van de Aarde en het 

afnemen van het aantal piraten?  
 

Antwoord:   

23.3 Welke Psalm is dit?         2 punten 

 
Antwoord:   

23.4 In de boeken              1 punt 

Als jullie het verhaal over Mozes willen lezen, waar in de Bijbel moeten jullie dan kijken?  
 

Antwoord:   

Abraham 

espennest 

Pastafaristen (Vliegende Spaghetti Monster) 

espennest 

Psalm 40 

espennest 

Exodus 2 ev. 

espennest 
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23.5 Een lange geschiedenis        5 punten 

In de afgelopen jaren heeft de katholieke kerk op Erica verschillende pastoors gehad, 

kunnen jullie de laatste 5 noemen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastoor 1:  

Pastoor 2:  

Pastoor 3:  

Pastoor 4:  

Pastoor 5:  

23.6 Geloofsreclame                    10 punten 

Er bestaan al heel wat religies op de wereld, de een wat ouder dan de ander. Aan jullie de 

taak om de meest recente religie te bedenken. Maak een reclameposter voor een nog 

niet bestaand geloof en lever deze samen met het boek in!   

Jullie mogen deze zelf tekenen of gebruik maken van online tools! 

23.7 Vereeuwigd           8 punten 

Deze ontwerpen voor tatoeages zijn niet alleen heel mooi, ze hebben ook een betekenis. 

Kennen jullie de vier betekenissen? 
 
 
 
 
 
 
 

Betekenis 1:  

Betekenis 2:  

Betekenis 3:  

Betekenis 4:  

Stiekema 

espennest Buter 

espennest Maagd 

espennest Noordermeer 

espennest Wubbels 

espennest 

God beweegt bergen 

espennest God is groter dan ik 

espennest Hij moet groots zijn en ik moet minder zijn 

espennest God is groter dan de hoogste en diepste punten 

espennest 
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24.1  Praatjesmakers         8 punten 

Op de USB-stick vinden jullie 4 fragmenten van kinderen die proberen een woord te 

omschrijven. Weten jullie welke woorden deze kinderen proberen te omschrijven?  
 
 
 
 
 
 
 

Woord 1:  

Woord 2:  

Woord 3:  

Woord 4:  

24.2  Babytools          4 punten 

Hieronder staan twee voorwerpen die je vooral in de omgeving van baby’s zult 

tegenkomen. Weten jullie de namen van deze voorwerpen?   

 
A:  

 
B:  

24.3  Knibbel, knabbel, knuisje…                  10 punten 

Jullie kennen natuurlijk allemaal het sprookje van Hans en Grietje. In dit sprookje 

vinden ze een huisje van snoep. Voor jullie de opdracht: bouw zelf een huisje met 

behulp van snoep. 

Maak een foto van het eindresultaat en plaats deze op de USB-stick! Zorg 

dat het logo van de dorpsquiz duidelijk zichtbaar is!  

Neuspeer 

espennest 

Navelklem 

espennest 

Kerk 

espennest Kanaal 

espennest Supermarkt 

espennest Schilderij 

espennest 



 

 

119 

24.4 Er was eens een dier         8 punten 

1. Wat voor een dier is Sandy Wang en in welke tekenfilm speelt zij? 

 

2. Wat voor een dier is Rafiki en in welke tekenfilm speelt hij? 

 

3. Wat voor een dier is Pie en in welke tekenfilm speelt hij? 

 

4. Wat voor een dier is Perry en in welke tekenfilm speelt hij?  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

24.5 Op naar de uitgang!             1 punt 

Eekhoorn – Spongebob Squarepants  

espennest 

Baviaan – The Lion King 

espennest 

Python – Ovide en zijn vriendjes 

espennest 

Vogelbekdier – Phineas en Ferb 

espennest 
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24.6 Carakters          5 punten 

Wat zijn de namen van deze Cars? We zijn op zoek naar 5 namen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Car 1:  

Car 2:  

Car 3:  

Car 4:  

Car 5:  

24.7 Ilustratie                    14 punten 

De illustraties in kinderboeken maken het boek vaak extra leuk. Weten jullie uit welk 

kinderboek onderstaande illustraties komen? Noteer de titel van het boek. 

1 2 

Red 

espennest Fillmore 

espennest Luigi 

espennest Takel 

espennest Bliksem McQueen 

espennest 



 

 

121 

4 3 

6 

5 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 1:  

Titel 2:  

Titel 3:  

Titel 4:  

Titel 5:  

Titel 6:  

Titel 7:  

Sjakie en de chocoladefabriek 

espennest Foeksia de Miniheks 

espennest Geronimo Stilton (Fantasia) 

espennest Ronja de Roversdochter 

espennest Bobbi 

espennest Leven van een loser 

espennest Raad eens hoeveel ik van je hou 

espennest 
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25.1  Voorpaginanieuws                   18 punten 

1. Hoeveel miljoen komkommers kweekt Drenthe Growers dit jaar minder dan andere 

jaren en waardoor? 

 

2. Wat deed buurtschap de Peel tegen de eikenprocessierups? 

 

3. Juf Melanie: ‘De kinderen maken me aan het huilen’. Waarom was dat? 

 

4. Deze zomer overstroomde het zuiden van Limburg, het Koninklijk paar bezocht het 

getroffen gebied. In welk jaar kwam een lid van de koninklijke familie naar Erica voor een 

overstroming?  

 

5. Afgelopen Hemelvaart wandelden vijf dames uit Erica en Emmen 80 kilometer door 

Zuidoost-Drenthe. Hoe noemden zij deze tocht?  

 

6. Op 11 juli was er een ongeluk aan de  Verlengde Vaart, wat was er gebeurd? Omcirkel 

het juiste antwoord!  

A.   De auto week uit voor twee overstekende ganzen     

 B.   Er lag een lading frituurvet op de weg, waardoor de auto weggleed   

 C.   De auto reed tegen een geparkeerde auto aan 

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

5 miljoen door het instorten van een kas 

espennest 

Insectenhotels plaatsen en bloemen zaaien 

espennest 

De leerlingen van groep 8 verlieten de school 

espennest 

Op 30 oktober 1998 kwam Beatrix naar het tuinbouwgebied 

espennest 

De alternatieve Kennedy Mars  

espennest 
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7. Op 15 augustus werd het in de avond even stil… waarom was dat?  

 

8. Na verschillende vernielingen op het terrein van SC Erica riep het bestuur de hulp van 

omwonenden in, wat werd hen gevraagd te doen?  

 

9. Op 3 mei ontvingen de kinderen van kinderopvang Dapper een ingrediëntenbox met 

streekproducten om mee te koken. Door wie werd deze ingrediëntenbox aangeboden? 

 

 

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

 
Antwoord:  

Er was een stroomstoring tussen 21:55 en 23:35 

espennest 

Een rondje lopen over het sportpark in de avonduren 

espennest 

Provincie Drenthe en Jong Leren Eten Drenthe 

espennest 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

A: 5850 / 0875 

B: 6100 / 1252 

C: 6255 / 0900 

D: 6350 / 1280 

23.1  Het Gouden Ei                 28 punten 

Om het gouden ei (en daarmee de bonuspunten) te vinden moet er stevig gezocht 

worden. We beginnen met een kruispeiling en op deze locatie vinden jullie een volgende 

aanwijzing! 
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Hubo Prins - Erica Fiets-shop Harry Roosken 

129 
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We willen alle sponsoren ontzettend bedanken voor hun bijdrage, zonder 

deze sponsoren kunnen we niet zo’n editie van de dorpsquiz neerzetten! 

Een speciale dank aan: 

 

 

 Speellocaties: 

Scouting Erica 

Geert Vos Bad 

Rooms Katholieke Kerk 

Gymzaal Semsstraat 

Molen ‘De Heidebloem’ 

 

 

 

 

 

Organist: 

Erik Vinke 

 

 

 

We hopen jullie team (max. 7 teamleden, tenzij anders aangegeven) op 20 november 20:00 

te zien in ’t Schienvat bij de uitslagavond van de tweede editie van Dorpsquiz Erica. Een 

grootse feestavond met de bekendmaking van de winnaars van editie 2!  

Tot over 2 weken! 

Organisatie Dorpsquiz Erica 

 

 

 

Locatie uitslagavond: 

‘t Schienvat 

 

 

 


