
 

OV-IJMOND 
HAR  NGRALLY 

2021 

Leuk dat je je hebt aangemeld voor de OV-IJmond Haringrally 2021. Voor deze rally hebben 

we 10 locaties in de IJmond geselecteerd. Overal is iets leuks te doen of iets lekkers te 

halen. Op elke locatie kun je punten verdienen met een quizvraag. En tijdens de rally is er een 

radio-uitzending met extra quiz-vragen. Bij de finish staat Hollandse Nieuwe voor je klaar.

Het doel is dat je zoveel mogelijk locaties bezoekt, zoveel mogelijk quizvragen en  

radiovragen goed beantwoordt en dat je op tijd bij de finish bent. Je mag zelf kiezen waar je 

naartoe rijdt en in welke volgorde.  

HET DOEL

Start rally    : Woensdag 16 juni - 15:30 uur vanaf huis of werk

Voorbereiding  : Gebruik deze PDF als je de rally niet met je telefoon of 

       of iPad kunt rijden. Neem het vlaggetje mee dat je per 

       post hebt gekregen en bevestig het zichtbaar aan je 

      autoraam. Zet je autoradio aan  

Locaties   : Bezoek zoveel mogelijk locaties die hieronder beschreven staan  

       en beantwoord de quiz-vragen op het formulier dat je hebt  

       per post hebt ontvangen.

Finish    : Bij Villa Westend -tussen 18:00 -18:30 uur 

WELKOM BIJ DE
HARINGRALLY 
2021

IN HET KORT
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BEZOEK 10  
LOCATIES EN  
BEANTWOORD DE 
QUIZ-VRAGEN
In de duurzame tuin van Bakker Buitenleven ligt een 
duurzame tegel die bestaat uit de reststoffen van glas. 
Op het werk van welke kunstenaar is de vormgeving van 
deze tegel geïnspireerd?geïnspireerd? 
A: Antoni Gaudi
B: M.C. Escher
C: Henny Borra 
Wat zijn de ingredienten van “Duindoorn Donker”? 
A:Water, mout, hop, gist, suiker en duindoornkruid
B: Water, mout, hop, gist, bottelsuiker en duindoornbessen
C: Geheim recept, staat niet op de fles 

Welke drie kaassoorten zitten er in het pakket dat je 
hebt gekregen? 
A:St. Maure, Royal Briard, Comte Fort Zuidwijkermeer
B: St. Maure, Munster en Langres
C: Roombrie, St. Maure en Comte Fort Zuidwijkermeer

Wat betekent Hokkai Suisan, vrij vertaald? 
A:Rauwe Vis
B: Japanse Sushi
C: Noordzee Visserij

Uit welk jaar stamt de villa en wie heeft het gebouwd? 
A: 1992 - Zittende president van de VS
B: 1885 - Meneer van Ogtrop
C: 1921 - Rijckert Aertz 
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BEZOEK 10  
LOCATIES EN  
BEANTWOORD  
DE QUIZ-VRAGEN
Waar staat de naam INGER voor? 
A: Inge en Gerrit
B: Ingrid en Gerrit
C: Ingrid en Ger 

Welke andere activiteit vindt er op deze locatie plaats  
volgens het doek aan de gevel? 
A:Verzorgen van feesten op locatie
B: Bedrijfslunches
C: E-bike verhuur 

Wie is de schilder van het schilderij dat achterin Grand 
Cafe Staal hangt? 
A: Cornelis J. van der Aa
B: Rembrandt van Rijn
C: Cornelis A. van der Berg

Van welk tv-programma ken je Nico Waasdorp? 
A: Foute vrienden
B: The Voice of Holland
C: Vis met Nico

Hoeveel verschillende feest en/of vergaderzalen heeft  
Villa Westend en hoeveel mensen passen daarin? 
A: 4 zalen, een bar en 250 personen
B: 3 zalen, een bar en 300 personen
C: 3 zalen, een bar en 350 personen


