
OV PUBQUIZ 2019

Presentatie door:

Sebastiaan en Bart

Achter de schermen: 

Jort en Remko



SPELREGELS

• Geen Smartphone of andere digitale opzoek device

• 5 rondes

• 2 tussenrondes

• Prijs voor de winnaar en de grootste verliezer

• Na ronde 3 pauze

• Zoek je groepje op (je nummer op je badge)

• Ongeveer 25 seconden per vraag

• GEEN SMARTPHONES of iets dergelijks!



CATEGORIEËN
1. Algemeen

2. GESCHIEDENIS

3. Logo’s (hand-out) 

4. Techniek

5. Films (hand-out)

6. Foto’s 

7. Records



ALGEMEEN
Een stukje algemene kennis wordt hier getest. De vragen 
gaan alle kanten op, zodat iedereen wel iets kan 
bijdragen.

Elk goed antwoord = 2 punten



1. ALGEMEEN
1.1 Hoeveel km hebben alle Nederlandse 
lijndienstbussen gezamenlijk gereden in 2017? 

54321





1. ALGEMEEN
1.2 Hoeveel treinen rijden er elke dag in Grand 
Central Station in New York?

54321





1. ALGEMEEN
1.3 De naam Fyra is van origine een Zweeds 
woord en betekent vier, maar waarom werd 
deze naam gekozen?

54321





1. ALGEMEEN
1.4 In een aantal steden rijden metros met behulp 
van rubberen banden. Noem twee steden waar dit 
het geval is?

54321





1. ALGEMEEN
1.5 Naast metro's op banden, rijden veel 
vervoersmiddelen op banden. Echter volgens 
Guinessbook of World Records zijn de bekende 
namen, Michelin, Vredestein en Bridgestone, niet 
de grootste bandenleverancier ter wereld. Wie is 
volgens het Guinessbook of World Records de 
grootste bandenleverancier ter wereld?

54321





1. ALGEMEEN
1.6 Welke drie treinen rijden in Nederland en 
zouden 300km/h kunnen rijden?

54321





1. ALGEMEEN
1.7 Welk treinstation is dit jaar ongeveer 2 week in 
gebruik geweest, en wordt mogelijk eind dit jaar 
opgenomen in de dienstregeling?

54321





1. ALGEMEEN
1.8 De OV-Chipkaart kan voor treinreizen ook in 
het buitenland gebruikt worden. Noem twee 
buitenlandse stations waar je de OV-Chipkaart 
kan gebruiken voor een treinreis? 

54321





1. ALGEMEEN
1.9 In welk land kan men in 37 steden betalen 
met Bitcoins voor het openbaar vervoer? 

54321





1. ALGEMEEN
1.10 In Zuidoost-Azië reizen veel mensen over straat in 
een zogenaamde Riksja. Maar wat is een Riksja?

54321





1. ALGEMEEN
1.11 In Nederland hebben wij ook een bijzonder 
openbaar vervoersmiddel de Splashbus. In welke 
stad was deze als eerste te vinden? 

54321





1. ALGEMEEN
1.12 Het Pieterpad is een langeafstandswandeling van 
Pieterburen in Groningen naar de St. Pietersberg in 
Maastricht. De route bestaat uit 26 etappes, elk 
ongeveer 20 kilometer lang. Op de minuut nauwkeurig, 
hoe lang doe je er over om vanaf Pieterburen naar de 
St. Pietersberg te reizen met het OV.

“Bijna” goed = 1 punt
Exact goed = 3 punten

54321



EINDE CATEGORIE ALGEMEEN
Logo’s worden uitgedeeld.

Je hebt twee rondes om tussendoor de juiste bedrijfsnamen bij de logo’s te schrijven.

Vergeet niet je groepsnummer en/of naam erbij te schrijven!

Na het uitdelen gaan we verder met Geschiedenis



2. GESCHIEDENIS
Belangrijke momenten in de geschiedenis van het 
openbaar vervoer passeren de revue. Hoe goed is jouw 
OV geschiedeniskennis?

Elk goed antwoord = 2 punten



2. GESCHIEDENIS
2.1 De Noord-Zuidlijn is na jaren van plannen, 
ontwerpen, voorbereiden en bouwen eindelijk 
af. Echter in welk jaar werd voor het eerst een 
Noord/Zuidlijn voorgesteld?

2.1.2 Bonusvraag: Wat is de naam van dit plan 
waar het uit voort kwam?

54321





2. GESCHIEDENIS
2.2 De eerste trams in Nederland werden nog 
voortgetrokken door een paard. Het eerste 
traject in Nederland liep van Den Haag naar 
Scheveningen en is nogsteeds in gebruik. Maar in 
welk jaar werd dit traject voor het eerst bereden? 

54321





2. GESCHIEDENIS
2.3 In welk jaar reed de eerste elektrische 
tram in Nederland? 

54321





2. GESCHIEDENIS
2.4 De oudste nog in dienstzijnde trams op het 
Ile of Man van Douglas naar Ramsey, maar 
wanneer reden deze trams voor het eerst? 

54321





2. GESCHIEDENIS
2.5 Parijs was de laatste stad in Europa om 
de eerste klasse af te schaffen in metro's. 
In welk jaartal vond dit plaats?

54321





2. GESCHIEDENIS
2.6 Voorheen reden er Omnibussen in 
Nederland i.p.v. Autobussen. Maar wat is 
een Omnibus? 

54321





2. GESCHIEDENIS
2.7 Connexion lijn 419 ging van 27 april 1998 t/m 
31 december 2013 van Station Amsterdam 
Centraal via het Noordzeekanaal naar Velsen. 
Wat voor speciaal voertuig werd gebruikt voor 
deze verbinding?

54321





2. GESCHIEDENIS
2.8 In 1950 sprong er een dier uit de Wuppertal 
Schwebebahn op 10 meter hoogte boven de 
Wupper rivier. Wat voor soort dier was dit?

54321





2. GESCHIEDENIS
2.9 In welk jaar werd het Centraal Station 
van Amsterdam geopend?

54321





2. GESCHIEDENIS
2.10 Wat is het oudste Nederlandse 
stationsgebouw dat ontworpen is door Jacobus 
Enschede?

2.10.2 Bonus: In welk jaartal werd dit geopend?

54321





2. GESCHIEDENIS
2.11 De Londen metro is de oudste metro 
in de wereld. Wanneer ging deze voor 
het eerst open?

54321





2. GESCHIEDENIS
2.12 Op 20 september 1839 werd de eerste treinlijn 
in Nederland geopend, waar twee locomotieven 
overheen reden. Wat waren de namen van deze 
twee locomotieven?

54321



EINDE CATEGORIE GESCHIEDENIS

We gaan zo verder met het volgende onderdeel, Techniek



4. TECHNIEK
De technische kant van het OV, zeker niet 
onbelangrijk, maar vaak onzichtbaar.

Elk goed antwoord = 2 punten



4. TECHNIEK
4.1 Bij welke Nederlandse spoorbuitendienststelling 
van dit jaar werd de snelheid verhoogd van 
100km/h naar 130km/h over een afstand van meer 
dan 4 kilometer.

54321





4. TECHNIEK
4.2 Waar, op het Nederlandse spoornetwerk, 
ligt de sterkste verkanting?

54321





4. TECHNIEK
4.3 Hoeveel landingsbanen heeft Schiphol Airport?

54321





4. TECHNIEK
4.4 Noem minimaal 4 manieren om 
een elektrische bus op te laden.

54321





4. TECHNIEK
4.5 Hoeveel sporen heeft opstelterrein 
Kijfhoek volgens ProRail

54321





4. TECHNIEK
4.6 Hoeveel elektrische buslijnen heeft 
de gemeente Utrecht?

54321





4. TECHNIEK
4.7 Welke metrolijn stopt er op station 
Spinnerij.

54321





4. TECHNIEK
4.8 Waarom is metrostation Stadhuis dit jaar 
tijdelijk buiten dienst geweest?

54321





4. TECHNIEK
4.9 Hoeveel Trolley buslijnen hebben wij in 
Nederland?

54321





4. TECHNIEK
4.10 Tussen Nijmegen en Duitsland loopt 
een spoorlijn, welk type vervoersmiddel 
rijd hier nog op?

54321





4. TECHNIEK
4.11 Wie is de grootste leverancier van 
vliegtuigmotoren op dit moment?

54321





4. TECHNIEK
4.12 Hoe heet het hoogst liggende treinstation in de 
wereld?

54321



EINDE CATEGORIE TECHNIEK
Film’s worden uitgedeeld.

Je hebt twee rondes om tussendoor de juiste filmnamen bij de foto’s te schrijven.

Vergeet niet je groepsnummer en/of naam erbij te schrijven!

PAUZE 20 minuten
Na de pauze gaan we verder met Foto’s



6. FOTOS
Je hebt soms van die plaatsen, zo mooi, zo 
indrukwekkend. Deze ronden bestaat uit verschillende 
beroemde, bekende of indrukwekkende foto’s. Aan jou de 
opgave om de juiste naam in te vullen.

Elk goed antwoord = 2 punten



6. FOTOS 
6.1 Hoe heet dit beroemde stuk 
spoor? 

54321

https://www.youtube.com/watch?v=yZCYhP1D4O4




6. FOTOS 
6.2 Waarvan was dit vroeger het 
logo?

54321

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/NS_symbool_Amsterdam_CS.jpg




6. FOTOS 
6.3 Deze iconische locomotief is de 
grootste ter wereld. Wat is zijn 
naam? 

54321

https://www.autoblog.com/2019/05/09/refurbished-big-boy-locomotive-fires-up-crowds-in-the-west/




6. FOTOS 
6.4 In welk station is deze foto 
gemaakt?

54321

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwioiKH0g5TkAhUGJ1AKHaN5AjYQjRx6BAgBEAQ&url=https://adorablebooks.nl/5x-boekgerelateerde-dingen-die-yara-in-londen-gaat-doen/harry-potter-platform-9-3-4-kings-cross/&psig=AOvVaw0cW1ACAuVTUjDrCiFretq0&ust=1566479186603324




6. FOTOS 
6.5 Dit soort bussen rijden nog 
steeds in Arnhem. Wat is de 
benaming van dit soort type 
bussen? 

54321





6. FOTOS 
6.6 Waar vind je deze bussen? 

54321

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkg-eIhZTkAhWDalAKHf1kB3IQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.londonforfree.net/bus-tour/&psig=AOvVaw0RWxqWn-srJaeUKtrWj199&ust=1566479507677693




6. FOTOS 
6.7 Dit is de oudste elektrische tram 
van Rotterdam. Uit welk jaar komt 
deze tram? 

54321





6. FOTOS 
6.8 Deze opmerkelijke trams rijden 
in de Franse stad Lyon. Het 
ontwerp van de tram is gebaseerd 
op een dier. Welk dier? 

54321





6. FOTOS 
6.9 Dubbeldekker trams rijden al 
sinds 1904 in deze Aziatische stad. 
Maar in welke stad vind je deze? 

54321





6. FOTOS 
6.10 Deze trein heeft het record 
gevestigd van snelst rijdende 
stoomlocomotief. Hoe heet deze 
trein?

54321



EINDE CATEGORIE FOTO’S

We gaan zo verder met het laatste onderdeel, Records!



7. RECORDS
Groot, groter, grootst. Snel, sneller, snelst. Het spreekt vaak 
tot de verbeelding. Maar hoe snel is de snelste? Hoe groot 
is de grootste? Weet jij veel over records, dan is dit jouw 
ronde!

“Bijna” goed = 1 punt
Exact goed = 3 punten



7. RECORDS AFSTANDEN
7.1 De grootste miniatuurbaan ter wereld is een 
stuk korter en bevindt zich in Miniatur
Wunderland in Hamburg. Hoe meter meter
spoor ligt er in Miniatur Wunderland?

54321





7. RECORDS AFSTANDEN
7.2 De langste treinreis ter wereld kennen we 
waarschijnlijk allemaal wel, de Trans Siberië 
express. Maar hoelang is deze treinreis?

54321





7. RECORDS AFSTANDEN
7.3 Wat is het langste traject in Nederland dat 
je kan reizen zonder over te stappen?

54321





7. RECORDS AFSTANDEN
7.4 De langste internationale busverbinding ter 
wereld is 6.200km lang en duurt 102 uur. Maar 
waar vind je deze?

54321





7. RECORDS LENGTES
7.5 In Australie hebben ze vooral voor 
vrachtvervoer een apart vervoermiddel, de 
Roadtrains. Wat is het huidige record van aantal 
aanhangers wat een enkele trekker voortgetrokken 
heeft?

54321





7. RECORDS LENGTES
7.6 In de Duitse stad Dresden rijdt momenteel de 
langste bus ter wereld onder de naam AutoTram
Extra Grand. Maar hoe lang is deze bus?

54321





7. RECORDS LENGTES
7.7 Op 30 juni 2019 werd het jaarlijkse evenement 
"Kilometer Kampioen" gehouden. De winnaar 
Oscan van Oorschot legde daarbij een record aan 
unieke kilometers af in 18 uur. Hoeveel km?

54321





7. RECORDS LENGTES
7.8 In Amsterdam ligt voor ongeveer 200km aan 
spoor voor trams. Echter hoeveel miljoen kilometer 
rijden de trams in Amsterdam gezamenlijk per jaar? 

54321





7. RECORDS LENGTES
7.9 De langste tramreis zonder overstappen 
bevindt zich in België, hoe lang is deze lijn? 

54321





7. RECORDS LENGTES
7.10 Hoe diep is de diepste metrohalte van 
Europa?

54321





7. RECORDS SNELHEID
7.11 De snelste trein ter wereld is de Maglev trein in 
Japan. Wat is de hoogste snelheid ooit gereden 
met deze trein?

54321



EINDE VAN DE PUBQUIZ!

De laatste vragen zullen worden gecontroleerd. We proberen zo 
snel mogelijk de winnaar bekend te maken!


