
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speluitleg 
 

 

Dit heb je nodig: 

• 1 spelleider 

• Minimaal 2 deelnemers 

• De vragenlijst 

• De scorekaart (om de punten te turven) 

• Een online videoverbinding (zoals Skype, Jitsi, Facetime of Zoom) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hoe speel je de Hardenbergse Quiz? 
 

De Hardenbergse Quiz speel je online. Veilig en op 1,5 meter afstand van de 

andere deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld via Skype, Zoom, Facetime, 

Microsoft Teams of Jitsi. Je belt samen in en start het spel. Schenk wat te 

drinken in, pak wat lekkers en ga er goed voor zitten. Wie weet leer je nog 

dingen van je gemeente die je nog niet wist! 

Er zijn 2 varianten. Allebei de varianten zijn geschikt voor jong en oud. 

Verwacht je dat de deelnemers niet veel goede antwoorden weten? Dan kun je 

ze helpen door de meerkeuze antwoorden bij de vraag op te noemen. 

Doorgewinterde Hardenbergers kunnen het natuurlijk zonder deze meerkeuze 

antwoorden. 

 

Variant 1 

De deelnemers worden verdeeld over maximaal 4 teams. Bepaal onderling 

welk team mag beginnen. De spelleider stelt hierna om de beurt een vraag aan 

een team. De spelleider mag zelf de vraag kiezen. Nadat hij een vraag heeft 

gesteld, kruist hij de vraag op de vragenlijst door. 

Heeft een team de vraag goed? Dan krijgt hij 2 punten. Heeft een team de 

vraag verkeerd, dan krijgt het team 0 punten. Vind je als spelleider het 

antwoord een beetje goed? Dan mag je best 1 punt geven. 

Als het antwoord is gegeven, gaat de beurt naar het volgende team.  De 

spelleider houdt de score bij op de scorekaart. Als alle vragen zijn beantwoord, 

is het team met de meeste punten de winnaar. 

  



 
 

Variant 2 

De deelnemers worden verdeeld over maximaal 4 teams. De spelleider stelt 

hierna een vraag aan alle teams tegelijk. De teams overleggen onderling over 

het juiste antwoord. Dit kan bijvoorbeeld via Skype, WhatsApp of op een 

andere manier. Hierna schrijven ze het antwoord zichtbaar op een papier. 

Als elk team een antwoord heeft opgeschreven, laten ze om de beurt in de 

camera hun antwoord zien.  Heeft een team de vraag goed? Dan krijgt hij 2 

punten van de spelleider. Heeft een team de vraag verkeerd, dan krijgt het 

team 0 punten. Vind je als spelleider het antwoord een beetje goed? Dan mag 

je best 1 punt geven. 

Als alle antwoorden zijn gecontroleerd, stelt de spelleider de volgende vraag. 

De spelleider houdt de score bij op de scorekaart. Als alle vragen zijn 

beantwoord, is het team met de meeste punten de winnaar. 

 

Kom je er niet uit? 
 

Begrijp je een vraag niet? Denk je dat het juiste antwoord er niet bijstaat, of 

zijn de teams het niet eens met de puntentelling? Dan kom je er samen uit. 

Lukt dat niet? Dan heeft de spelleider de beslissende stem. 

 

Veel plezier! 

 


