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Wie en wat is de Historische Vereniging Maassluis 
De Historische Vereniging Maassluis (HVM) is op 29 maart 1983 
opgericht en kent al jaren een redelijk stabiel aantal leden. Het is een 
bloeiende en actieve organisatie van vrijwilligers die zich bezighoudt 
met onderzoek naar de historie van Maassluis in al haar facetten, deze 
kennis uitdraagt en zich inzet voor het behoud van het historisch 
erfgoed in Maassluis.  

De HVM heeft ongeveer 1260 leden, waarvan ruim 1000 woonachtig in 
Maassluis. Daarvan spelen circa 100 leden een actieve rol. Zij vormen 
het bestuur, maken deel uit van de in het leven geroepen commissies, 
project- en werkgroepen of leveren op enigerlei andere wijze een nuttige bijdrage. 

De HVM heeft zich als taak gesteld om de geschiedenis van Maassluis zo volledig mogelijk in 
woord en beeld vast te leggen aan de hand van bestaande fragmenten, boeken, studies en 
feiten die de HVM of anderen door middel van diepgaand onderzoek mogelijk aan het licht 
zullen brengen. Het resultaat dient zo breed mogelijk te worden uitgedragen.  

Missie statement: De HVM verzamelt, ontrafelt en deelt de geschiedenis van 
Maassluis. 

Op 7 april 2018 viert de Historische Vereniging Maassluis haar 35-jarig jubileum. In 
samenwerking met Kunst na Arbeid, die haar 100-jarig bestaan viert, zal dit jubileumfeest 
worden gehouden in de Groote Kerk te Maassluis. De HVM zal haar genodigden ontvangen. 
Een van de genodigden is de heer dr. T.J. Haan, burgemeester van Maassluis, die het eerste 
exemplaar van het jubileumboek ‘Canon van Maassluis’ in ontvangst zal nemen.  

Heel Maassluis zal het weten: Jubilerende HVM zet Maassluis op z’n kop. 
Het ultieme doel is alle inwoners van Maassluis met elkaar in contact te laten komen. 
Maassluizers, Sluizers en nieuwe bewoners, met andere woorden de gehele Maassluise 
samenleving, gaat met elkaar de strijd aan van wie wordt het slimste, creatiefste en 
sportiefste team van Maassluis. De teams worden gevormd door minimaal 6 en maximaal 
20 deelnemers. 

De teams kunnen worden samengesteld uit leden van sport-, buurt- en wijkverenigingen, 
politieke partijen, families, vriendenclubs, jongeren met ouderen, schoolteams (hoger en lager 
onderwijs), alle mogelijke combinaties van samenstelling zijn mogelijk. Het is een uitgelezen 
gelegenheid om iedereen in Maassluis hierbij te betrekken. Om nieuwe contacten op te doen 
en om bestaande contacten te onderhouden. 

Het team krijgt de opdracht om 235 vragen en opdrachten uit te voeren. De vragen krijgen zij 
in de vorm een Quizboek. Het team dat het meeste aantal punten behaalt is de winnaar. Het 
inschrijfbedrag bedraagt € 35,00 per team en bij inschrijving te voldoen. 
 
De te winnen prijzen zijn bedragen van € 535,00 voor de winnaar. Het team dat als tweede 
eindigt krijgt een geldprijs van € 335,00 en het team dat als derde eindigt, ontvangt een 
bedrag van € 235,00. Ieder team dient bij de inschrijving te vermelden aan welk goed doel 
het te winnen bedrag wordt toegekend. Dit goede doel (niet zijnde de eigen vereniging, een 
instelling, een commerciële organisatie o.i.d.) is een erkende vereniging of instelling die is 
gevestigd in Maassluis. De winnende teams krijgen een verrassingspakket waarvan de inhoud 
op de slotavond wordt bekend gemaakt. Dit wordt iets voor het team waarmee het team zelf 
iets leuks kan doen. 
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Organisatie 
De organisatie is in handen van de HVM, waarbij het bestuur 
als denktank en aanjager van de Stadsquiz zal fungeren. De 
HVM heeft bewezen dat zij garant staat voor het uitvoeren van 
complexe zaken. De Historische Avonden, de Historische 
Schetsen, de website én het jubileumboek over de ‘Canon van Maassluis’, een vier wekelijkse 
Historische Schets in de Maassluise Courant, onderzoeksresultaten naar de historie van 
Maassluis, een eigen website, de collectiebank, Stadsgidsen en noem maar op zijn hiervan 
sprekende voorbeelden.  

Financiering van dit project 
Inschrijfgelden van de deelnemende teams vormen een kleine financiële basis. Een bijzondere 
positie in alle reclame-uitingen krijgt de platina sponsor(s). De financiële bijdrage zal in 
overleg worden vastgesteld. De naam en logo worden dominant en exclusief vermeld op de 
voorzijde van en een hele pagina in het Quizboek, op de website www.stadsquizmaassluis.nl. 
Het overgrote deel van de financiële middelen zal door sponsors moeten worden 
bijeengebracht. Om dit breed onder de aandacht van deze doelgroep te brengen, worden 
sponsorpakketten aangeboden die in drieën zijn opgedeeld: 

Het gouden sponsorpakket € 535,00 

• Een volle pagina in het quizboek, inclusief een vraag over 
  het bedrijf of de organisatie. 
• Een link naar de eigen website. 
• Bedrijfslogo en naamsvermelding op de 
   stadsquizmaassluis-website. 
• Vermelding met logo in de HVM Nieuwsbrief. 
• Deelname met een team. 
 
 
 

Het zilveren sponsorpakket € 335,00 

• Een vraag over het bedrijf of organisatie in het quizboek. 
• Een link naar de eigen website. 
• Bedrijfslogo en naamsvermelding op de  
   stadsquizmaassluis-website. 
• Deelname met een team. 
 

 

 
 

 
Het bronzen sponsorpakket € 235,00 

• Naamsvermelding in het Quizboek. 
• Naamsvermelding op de stadsquizmaassluis-website. 
• Deelname met een team. 
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Daarnaast bestaat de mogelijkheid om je aan te melden als vriend van de Stadsquiz 
Maassluis. De bijdrage bestaat uit een vrije gift. In het Quizboek zal een aparte ‘Vrienden 
van’-pagina worden opgenomen. Hierin worden alle vriendjes vermeld. 

Bij een aantal fondsen, waaronder het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en de Gemeente 
Maassluis, zal een aanvraag voor een donatie worden ingediend. Bedrijven, middenstanders, 
stichtingen ontvangen een verzoek om te sponsoren. De keuze is uit een van bovenvermelde 
pakketten. Het is moeilijk in te schatten hoeveel inkomsten dit zal genereren.  

De HVM heeft onder haar leden een grote groep vrijwilligers die bereid zijn om activiteiten, 
zoals postbezorging, voor hun rekening te nemen. De kosten hiervan zijn vrijwel nihil.  

Een eventueel tekort in de begroting zal de HVM voor haar rekening nemen. Om dit project 
buiten de eigen HVM financiële administratie te houden, is een aparte bankrekening bij de 
huisbankier ING Bank geopend onder de naam: Hist Ver Maassluis, NL63 INGB 0008 2227 40. 
Een batig saldo van deze bankrekening zal de HVM aan een goed doel laten toekomen. De 
kascontrole van de bankrekening zal door een externe partij worden verricht. 

Het werven van sponsors 
Het ledenaantal van de HVM is voor Maassluis ruim duizend leden, kortom 3% van het aantal 
inwoners van Maassluis is lid. Voor sponsors kan het interessant zijn om onder de aandacht 
van de HVM-ledengroep te komen. Het vergroten van de naamsbekendheid en het bevestigen 
van het imago kan een reden zijn om te sponsoren. Voeg hieraan toe de bekendheid die de 
Stadsquiz Maassluis krijgt onder de gehele Maassluise bevolking. De investering in een 
contactmoment met een potentiële klant zal een minimale kostenpost zijn en mogelijk een 
klant motiveren om zaken met het bedrijf te doen. 

Een inventarisatie van alle mogelijk interessante bedrijven en instellingen is samengesteld. 
Afhankelijk van de kans bij een potentiële sponsor op succes, wordt deze persoonlijk 
benaderd. De overige mogelijke sponsors worden via een mailing benaderd. 

De verwachting is dat dit voldoende financiële middelen genereert om de kosten van de 
Stadsquiz Maassluis te kunnen dragen. 

De teams 
Het ultieme doel is om alle geledingen in de Maassluise 
samenleving met elkaar in contact te brengen. Meer 
solidariteit onder de bewoners. En alles wat met de 
integratie van niet-Nederlanders van de Maassluise 
bevolking wordt verwacht. 
Alle (sport)verenigingen, onderwijsinstellingen, wijk- en 
buurtverenigingen, jeugd- en jongereninstellingen, 
muziekverenigingen, alles waarvan verwacht kan worden 
dat zij in staat zijn een team te formeren, dat uit minimaal 
6 en maximaal 20 leden bestaat, kan zich inschrijven voor 
deze groots opgezette stadsquiz. Het inschrijven doet men 
onder een zelf bedachte naam. Ook zal het team bij de 
inschrijving aan moeten geven, dat als het team in de 
prijzen valt, naar welk goed doel het gewonnen geldbedrag 
wordt overgemaakt. Het goede doel moet zich in Maassluis bevinden en kan niet aan zichzelf 
worden uitgekeerd. 

Het team verklaart zich te houden aan het Reglement Stadsquiz Maassluis en weet wat de 
consequentie is als het team zich hieraan niet houdt: diskwalificatie. 
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De basis van de Stadsquiz Maassluis is het Quizboek met de vragen en opdrachten. In totaal 
moeten 235 antwoorden op de vragen worden gevonden en moet een aantal opdrachten 
worden uitgevoerd. 
Een pittige klus die veel tijd zal vergen. Maar daarvoor krijgen de teams ruim voldoende de 
tijd (mei tot september). Antwoorden zijn te vinden door locaties in Maassluis te bezoeken, op 
internet te googelen of gewoon heel slim te zijn. Voor ieder goed uitgevoerde taak zijn punten 
te verdienen.  

Na het inleveren van het Quizboek worden de punten aan de vragen en opdrachten 
toegekend. Winnaar is het team dat de meeste punten heeft verzameld. Op een slotavond 
worden de winnende teams bekend gemaakt en kunnen zij aangeven naar welk goed doel zij 
het geldbedrag overmaken. 

Communicatie tussen organisatie en teams 
Om het geheel overzichtelijk te houden is een nieuwe website www.stadsquizmaassluis.nl 
aangemaakt, apart van de HVM-website. Hierop wordt alle relevante informatie rond de quiz 
gecommuniceerd. Hier is ook het inschrijfformulier te vinden en kan het team zich aanmelden. 
De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is ontvangen. Op deze website krijgen 
alle ‘gouden’ en ‘zilveren’ sponsors een vermelding met (bedrijfs-)logo.   

De werkgroepen, die onderdeel van de Organisatie uitmaakt, zijn via het e-mailadres 
info@stadsquizmaassluis.nl te bereiken. De schriftelijke communicatie verloopt via deze 
adressen. Snel, effectief en vrijwel zonder kosten. 

Het Quizboek 
Op de volgende bladzijden is een aantal pagina’s uit het quizboek afgedrukt. Dit geeft een 
idee hoe het hele boek met 235 vragen en opdrachten eruit zal zien. 
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75. Wateroverlast 
 
 
In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 voltrok zich een ramp in 
Nederland en ook in Maassluis. Een zware stormvloed in combinatie met springtij zorgde voor 
ondergelopen kelders, stukken uit de dijk, weggeslagen wegen en overal drijvend wrakhout. 
Om dit in de toekomst te voorkomen werden de Deltawerken uitgevoerd. Dijken werden 
opgehoogd waarvoor vele woningen op ‘t Hoofd moesten verdwijnen. Maar al spoedig bleek 
dat dit niet voldoende garantie bood om hoog water tegen te houden. Als afsluiting van de 
Deltawerken werd een nieuw project uitgevoerd. Welke? 
 
Antwoord: 
 
 
 
 
76. Vissersvloot 
 
Tot 100 jaar geleden leefde Maassluis bijna uitsluitend van de visvangst op zee. In 1917 
hadden meer dan 100 loggers een vast ligplaats in de haven. Deze herinnering werd nieuw 
leven ingeblazen met vier speciale bieren en een kruidenbitter. Op de etiketten van de flessen 
en kruiken staan oude scheepstypen en arbeiders die de tonnen met zoute haring open 
maakten. Hieronder staan de afbeeldingen zoals deze op de etiketten staan afgebeeld. 
Vermeld voor iedere afbeelding op welk type bier of kruidenbitter deze is te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maassluis: the place to be! 

a. Buis 

b. Hoeker c. Zeillogger 

d. Stoomlogger 
e. Natte Kuiper 

Antwoord a. 

Antwoord b. 

Antwoord c. 

Antwoord d. 

Antwoord e. 
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77. De kraam 
 
In de jaren 1952 tot 1956 stond aan het Havenplein een vis- en patatkraam. Wie was de 
eigenaar? 
 
Antwoord:  
 
 
 
 
78. Waar zijn wij? 
 
 
Waar is deze foto genomen? 
 
 
 
Antwoord: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
79.  Maassluise bevolking 
 
De bevolking van Maassluis na 1950 gestaag op gang gekomen. Woonden er in 1950 nog zo’n 
12.000 mensen in Maassluis. Nu in het jaar 2018 is dat anders. Op 1 januari 2017 bedroeg 
het aantal inwoners in 32.484. Hoe was de verdeling van het aantal mannen en vrouwen? 
 
 
Antwoord a: aantal mannen 
 
 
 
Antwoord b: aantal vrouwen 
 
 
 
 

Maassluis: the place to be! 
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80. Oude plek 
 
Wat zit nu in het pand op de Markt waar vroeger de winkel van Jamin was gevestigd.  
 
Antwoord: 
 
 
 
 
81. Activiteit 
 
Welke belangrijke gebeurtenissen in Maassluis vonden plaats in mei en juni in het jaar 1918? 
 
Antwoord: 
 
 
 
 
82. Zaterdag, 7 April 2018 
 
Welke twee jubilea vonden plaats op bovenstaande dag? 
 
Antwoord a: 
 
Antwoord b: 
 
 
 
 
83. Stolpersteinen 
 
In Maassluis liggen vijf zogenoemde Stolpersteinen. Deze Stolpersteinen of zoals ze ook 
worden genoemd Struikelstenen zijn een herinnering aan de Holocaust in de Tweede 
Wereldoorlog. De Stolpersteinen zijn geplaatst in de stoep voor het voormalige woonhuis van 
de slachtoffers. “Een mens is pas vergeten als zijn of haar naam vergeten is?” Waar liggen op 
de twee plekken in Maassluis deze Stolpersteinen? 
 
Antwoord a: 
 
Antwoord b: 
 

 

 

Maassluis: the place to be! 
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1. Algemeen 
  De Stadsquiz Maassluis is een spel waarbij in teamverband allerlei vragen 

worden opgelost en opdrachten worden uitgevoerd.  
   De Stadsquiz Maassluis is een uitgelezen gelegenheid om iedereen in 

Maassluis en omstreken erbij te betrekken, om nieuwe contacten op te 
doen en om bestaande contacten te onderhouden. 

 De organisatie van de Stadsquiz Maassluis is in handen van de Historische Vereniging 
Maassluis, hierna te noemen “HVM”. 

 Instructies of aanwijzingen van de HVM dienen strikt te worden opgevolgd. Daarnaast 
dienen de deelnemers zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent 
verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke. 

 Dit reglement zal aan ieder deelnemend team bij inschrijving worden toegezonden of 
overhandigd. Inschrijving als team is mogelijk nadat u heeft verklaard kennis te hebben 
genomen van, en namens het hele team akkoord gaat met, het reglement en de 
voorwaarden die betrekking hebben op de Stadsquiz Maassluis. 
 
 

2. Teams 
 De “HVM” adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 10 tot 20 personen 

(minimum aantal deelnemers per team is 6). 
 Elk team benoemt één van de teamleden tot teamcaptain. De teamcaptain dient een 

aantal gegevens in te vullen: zie punt 3. 
 De teamcaptain is woonachtig in de gemeente Maassluis en is minimaal 18 jaar. 
 De “HVM” voert alle communicatie met de teams hoofdzakelijk per e-mail en uitsluitend 

met de teamcaptain. 
 De werk- en verzamelplek van een team, gedurende de periode dat de Stadsquiz 

Maassluis wordt gehouden, bevindt zich op één adres in Maassluis en alle teamleden 
worden geacht vanuit deze locatie aan de Stadsquiz Maassluis deel te nemen. 

 De “HVM” vraagt aan de teams om qua teamsamenstelling eens bewust verder te kijken 
dan de vriendengroepen of familie. Vraag ook andere mensen die misschien niet zo voor 
de hand liggen zoals een oudere buurvrouw, een alleenstaande, een vluchteling, de 
pastoor, de dominee of andere mensen die pas in onze stad zijn komen wonen! Iedereen 
kan samen een team vormen en daarom vraagt de “HVM” om elkaar op te zoeken. Jong 
kan van oud leren, en andersom. Iemand van een andere culturele achtergrond weet hele 
andere dingen dan een geboren Maassluizer. Sublieme combinaties zijn dus mogelijk voor 
deelname aan de Stadsquiz Maassluis. 
 

3. Inschrijven 
 Inschrijving kan alleen via het inschrijfformulier op onze website: 

www.stadsquizmaassluis.nl. 
 Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De “HVM” heeft het 

recht om een naam af te keuren. 
 De “HVM” bepaalt de volgende zaken: het teamnummer, de inschrijftermijn, wie er als 

team wordt toegelaten en mag deelnemen, het aantal deelnemers/teams, tijdstip van 
aanvang en einde van de Stadsquiz Maassluis. 

 De kosten voor deelname aan de Stadsquiz Maassluis bedraagt € 35,00 per team, 
ongeacht het aantal deelnemers (tussen de 6 en 20) in een team. 

 Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving te worden betaald. 

Reglement Stadsquiz Maassluis 
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 De inschrijving is pas definitief als de “HVM” het inschrijfgeld heeft ontvangen op IBAN-
rekening: NL63 INGB 0008 2227 40 t.n.v. Hist Ver Maassluis onder vermelding van: 
inschrijfgeld team (naam vermelden). 

 Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk. 
 

4. Deelnemen 
 Na inschrijving, dat is gebeurd door het inleveren van een volledig ingevuld 

inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain te zijner tijd 
een bevestiging van de inschrijving en het toegewezen teamnummer. 

 Het team verzint een leuke, ludieke, fancy naam waaronder het team wordt ingeschreven 
en geeft op het inschrijfformulier aan voor welk goed doel het team gaat spelen, zie punt 
6. 

 De “HVM” stelt een Quizboek samen waarin alle vragen en opdrachten voor de Stadsquiz 
Maassluis zijn opgenomen. De teamcaptain of diens plaatsvervanger ontvangt hiervan één 
exemplaar. Het tijdstip van uitgifte van de q wordt te zijner tijd bekend gemaakt. 

 De “HVM” is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als het team hun 
Quizboek niet komt ophalen binnen de genoemde tijd of niet (of onjuist) inleveren vóór 
het genoemde tijdstip.  

 De teams worden geacht het Quizboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen 
staan er ook vragen en opdrachten in het boek waarvoor het team locaties in en om 
Maassluis moet bezoeken. Dit is geen verplichting, het team kan immers besluiten om 
deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag. Deze locaties 
moeten lopend of met een niet gemotoriseerd voertuig worden bezocht. 

 Alle antwoorden op de vragen en antwoorden dienen in het Quizboek eenduidig en op de 
juiste plaats op het antwoordblad en duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te 
worden ingevuld. Dit uitsluitend met een blauwe of zwarte ballpoint. 

 Het ingevulde Quizboek moet op door de “HVM” vastgestelde datum, tijdstip en locatie 
worden ingeleverd. De tijd op de klok van de “HVM” wordt hierbij als de juiste tijd 
gehanteerd. Quizboeken die worden ingeleverd ná het uiterste inlevertijdstip worden van 
deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs. 

 Leden van de Historische Vereniging Maassluis, die deel uitmaken van de organisatie van 
de Stadsquiz Maassluis, zijn van deelname uitgesloten.  

5. Puntentoekenning en uitslag 
 De gegeven antwoorden worden door de “HVM” in de dagen na de inleverdatum op hun 

juistheid beoordeeld. Voor elke goed beantwoordde vraag of uitgevoerde opdracht worden 
punten aan het team toegekend. De teams die hun Quizboek tijdig, overeenkomstig de 
instructies van de “HVM”, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen. 

 Doel van de Stadsquiz Maassluis is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle 
deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het 
totaal aantal behaalde punten. 

 Het team met de meeste punten zal door de “HVM” als winnaar worden aangewezen. 
 De bekendmaking van de uitslag va de Stadsquiz Maassluis wordt bekend gemaakt op een 

nog nader te bepalen datum, tijdstip en locatie. 
 De uitslag van de Stadsquiz Maassluis is bindend en staat niet ter discussie 

 
 
 

Reglement Stadsquiz Maassluis 
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6. Prijzen 
 De “HVM” stelt geldprijzen voor een drietal winnende teams beschikbaar. De winnende 

teams kunnen deze geldprijzen doen toekomen aan een goed doel, een vereniging of een 
stichting uit de gemeente Maassluis die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
en/of is opgericht bij notariële akte. De geldprijzen kunnen voor geen andere doeleinden 
worden gebruikt. 
 

7. Tenslotte 
 De “HVM” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de 

Stadsquiz Maassluis. 
 Deelnemen aan de Stadsquiz Maassluis is geheel op eigen risico. 
 Indien zich situaties voordoen waarin het reglement niet voorziet, is de “HVM” gerechtigd 

een bindende beslissing te nemen. 
 In sommige gevallen kan het nodig zijn om locaties in en om Maassluis te bezoeken om de 

vragen of opdrachten uit het Quizboek te beantwoorden. Deze locaties mogen alleen per 
fiets of te voet worden bezocht. Wanneer de “HVM” constateert dat er gebruik wordt 
gemaakt van gemotoriseerde voertuigen zal het desbetreffende team 50 punten in 
mindering krijgen. Een elektrische fiets is toegestaan. 

Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden 
gediskwalificeerd en worden niet opgenomen in de einduitslag. 
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Diversen 

Website  
www.stadsquizmaassluis.nl 

E-mail: 
info@stadsquizmaassluis.nl 
 
Facebook 

 

 

 

De Organisatie 
Denktank: 
Gertjan van de Velden, voorzitter HVM 
Kees Tempelaars, vicevoorzitter HVM 
Edwin Broekhart, secretaris HVM 
Wim de Lege, penningmeester HVM 
Hetty Baart, PR en Communicatie 

Werkgroepen: 
Sponsoring 
Teams 
Quizboek 
Automatisering 
PR & Communicatie 

Comité van Aanbeveling: 
De heer dr. T.J. Haan, burgemeester gemeente Maassluis. 
De heer M. van Raaij, voorzitter Culturele Raad Maassluis. 
De heer B. Luttik, voorzitter van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. 
De heer H. Dries, voorzitter Maassluise Sport & Recreatieraad. 
Mevrouw A. Kok, cultuurmakelaar van Maassluis. 
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