
Van der Valk Pubquiz 



Wat leuk dat 
u mee doet!

Zit u (digitaal) klaar met uw team?

Belangrijk om te weten:

• De teamcaptain opent het antwoordformulier 
via: http://va.lk/vdvquiz

• Spreek van te voren af wie uit uw team de vragen 
voorleest

• De quiz bestaat uit 4 rondes met elk 10 vragen

• Het belangrijkste punt, wij hopen dat u met veel plezier 
deze quiz kan maken!

Veel succes!

https://valkexclusief.typeform.com/to/OpYxJB


Ronde 1: 
De geschiedenis van 

Van der Valk



Welk hotel is het allereerste Van 
der Valk hotel?



Wat voor onderneming heeft Martinus van 
der Valk niet gehad?

A. Autogarage

B. Slagerij

C. Schoenmakerij



Welke uitspraak deed Martinus 
van der Valk toen Avifauna werd 

overgenomen?



Waar of niet waar:

Het was Rie van der Valk en niet Martinus van 
der Valk die verantwoordelijk was voor het 

ontstaan van de eerste hotelkamers.



Welk restaurant werd door 
Van der Valk overgenomen voor 1 

gulden?



Welk van origine dessert
gerecht is per toeval door Van der 

Valk omgedoopt tot bijgerecht?



Waar of niet waar:

Binnen 1 jaar na aankoop van Avifauna kon de 
miljoenste bezoeker worden verwelkomd.



In welk jaar is Hotel Harderwijk 
geopend?



Waarom is er voor het logo 
van Van der Valk gekozen voor 

een toekan en niet een valk?



Op welke twee locaties werd het 
Live Cookingconcept als eerst op 

de kaart gezet?



Ronde 2: 
Herken het 

Valk Exclusief hotel



Welke hotelbar ziet
u hier?

• Hotel Assen

• Hotel Tilburg

• Hotel Haarlem

• Hotel Akersloot



Welk zonnig terras
ziet u hier?

• Hotel Nieuwerkerk

• Hotel Harderwijk

• Hotel Purmerend

• Hotel Oostzaan



In welk hotel zijn in 2019 de 
gerenoveerde kamers
opgeleverd + een volledig
nieuwe aanbouw met 
wellness, zwembad, fitness 
en suites?

• Hotel Nootdorp

• Hotel Middelburg

• Hotel Sneek

• Hotel Avifauna



Welk restaurant ziet
u hier?

• Hotel Assen

• Hotel Emmen

• Hotel Leiden

• Hotel Nootdorp



Welk zwembad ziet
u hier?

• Hotel Enschede

• Hotel Almere

• Hotel Heerlen

• Hotel Utrecht



In welk restaurant 
vindt u deze
imposante wand?

• Hotel Maastricht

• Hotel Zwolle

• Hotel Goes

• Hotel Utrecht



In welk hotel vindt u 
de Skyline Suite?

• Hotel Rotterdam-Blijdorp

• Hotel Oostzaan

• Hotel Dordrecht

• Hotel Groningen-
Westerbroek



In welk hotel kunt u 
deze recent 
gerenoveerde kamer
vinden?

• Hotel Leeuwarden

• Hotel Tilburg

• Hotel Haarlem

• Hotel Maastricht



Welk hotel ziet u hier
aan de buitenkant?

• Hotel Heerlen

• Hotel Leeuwarden

• Hotel Tilburg

• Hotel Apeldoorn



Welk zwembad ziet
u hier?

• Hotel Akersloot

• Hotel Tilburg

• Hotel Schiphol

• Hotel Spier



Ronde 3: 
Van der Valk 
in het heden



Hoeveel Van der Valk hotels zijn 
er op dit moment in Nederland?



Wat is het hoogste Van der Valk 
hotel?



Waar of niet waar:
Bij Hotel Dordrecht kunt u sporten bij een 

outdoor gym.



Op welke twee locaties zullen er 
dit jaar Valk Exclusief hotels 

openen?



In welke plaats kunt u de Valk 
Versmarkt mét eigen wijnhandel 

vinden?



Bij hoeveel kastelen kunt u bij 
Valk Exclusief overnachten?



Waar of niet waar:
De vrije waarde Valk Cadeaucard kunt u 

wereldwijd gebruiken bij de Van der Valk hotels.



Welk Valk Exclusief hotel heeft de 
minste kamers?



Hotel Deventer wordt het … hotel van Van der 
Valk tot nu toe.

A. Snelst gebouwde

B. Duurzaamste

C. Grootste



Welk gezelschapsspel kunt u 
volledig in Van der Valk thema 

kopen?



Ronde 4: 
Algemene eet weetjes



Waar of niet waar:
Een banaan is eigenlijk een bes.



Wie is de bedenker van de 
klassieke sorbet?



Welke groente, die ook wel het 
witte goud worden genoemd, zijn 

nu in seizoen?



Hoeveel druiven gaan er 
gemiddeld in een fles wijn?

U mag er 50 druiven naast zitten



Waar of niet waar:
Sundaes werden van origine alleen op zondag 

gegeten.



Welke fruitsoort eten 
Nederlanders het meest?



Welke saus werd rond 1830 als medicijn 
gebruikt?

A. Mosterd

B. Mayonaise

C. Ketchup



Hoeveel kilometers leggen 
honingbijen af om één pot honing 

van 500 gram te produceren?
U mag er 1000 km naast zitten



Waar of niet waar:
De stroopwafel komt eigenlijk helemaal niet uit 

Nederland



Welk kopje koffie bevat meer 
caffeïne, espresso of filterkoffie?



Dit is het einde van de
Van der Valk Pubquiz!

Hartelijk dank voor het meedoen, wij hopen dat u met veel plezier de 
quiz heeft gemaakt!


