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De Quizshow uit Kollum is een landelijk succes
KOLLUM - De Quizshow van Bouke Koning (39) uit Kollum trekt deel-
nemers uit het hele land. In coronatijd heeft de online variant van de 
Quizshow een enorme vlucht genomen. Wessel de Roos van café de Hos-
sebos in De Westereen en Pieter Jan Heidstra van de Westereender waren 
één van de eersten die Bouke Koning inschakelden als quizmaster van de 
online Quizshow. Vanavond, precies een jaar later, zorgen ze samen voor 
een fantastische afsluiter.
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Bouke Koning kwam vijf jaar geleden 
al op het idee om ‘iets’ te doen met een 
quizshow. ,,Ik ben altijd al een lief-
hebber geweest van spelletjes. Linda 
de Mol is mijn grote voorbeeld en ik 
hou van de presentatiestijl van Mar-
tijn Krabbé. Voor de sfeer kijk ik lie-
ver naar programma’s als The Voice in 
Engeland, maar ook het concept van 
Beat the Champions vind ik fantas-
tisch’’, vertelt Bouke. Hij begon klein, 
alleen met familie. Tijdens het jubile-
umjaar van voetbalvereniging VIOD 
in Driezum werd hij voor het eerst 
gevraagd om een grote quiz te leiden. 
,,We maakten toen gebruik van kleine 
quizkastjes met zo’n rode knop erop. 
Het werd een leuke avond en al snel 
werd ik gevraagd door mijn werkgever, 
de Rabobank, om ook daar een quiz te 
organiseren’’, zegt Bouke die voor deze 
avond moderne stemkastjes aanschaf-
te. Het volgende evenement was de 
wijkenstrijd tijdens de gondelvaart in 
Aldeboarn. Met een tent vol bloedfa-
natieke deelnemers werd de show een 
groot succes en smaakte naar meer…

Van zolderkamer tot studio
In 2018 bouwde Bouke Koning De 
Quizshow uit met een compleet decor 
vol licht, beeld en geluid. Een jaar later 
besloot hij de show meer te promoten 
met als gevolg dat het zo druk werd 
dat hij in 2020 minder ging werken. 
,,Ik had al diverse boekingen staan 
voor dat jaar, maar toen kwam coro-
na’’, vertelt Bouke. Hij kreeg het ver-
zoek van een collega voor een online 
quiz. Eerst was hij nog wat afwach-
tend, maar toen duidelijk werd dat 
de pandemie nog wel even zou duren 
trok Bouke toch de stoute schoenen 
aan. Hij bouwde zijn zolderkamer om 
tot studio en organiseerde vanuit dat 
kleine kamertje op Koningsdag een 
online Quizshow voor alle inwoners 
van voormalig Kollumerland. Op 5 
mei volgde de hele gemeente Noar-
deast-Fryslân. Bouke herinnert zich 
deze show nog goed. ,,Eén ronde voor 
het einde floepte het systeem eruit. Ik 
kon wel door de grond zakken. Ik ben 
nogal perfectionistisch dus dat ik pas 
de volgende dag de uitslag bekend kon 

maken vond ik verschrikkelijk. Maar 
al snel bleek het publiek het helemaal 
niet erg te hebben gevonden. Ze wa-
ren juist heel positief en hadden een 
prachtige avond gehad.’’

Aangever en grappenmaker
Vanaf dat moment is Hans Postma (46) 
uit Buitenpost erbij gekomen. Hans is 
ICT-beheerder in de zorg en heeft de 
nodige ervaring met computersyste-
men. Bouke en Hans kennen elkaar al 
van jongs af aan uit de tijd dat ze allebei 
vrijwilliger waren bij RTV NOF. Zij 
presenteerden daar Zomerradio op za-
terdagmiddag met live muziek. Vooral 
‘Het bloemetje’ was een enorm populair 
onderdeel van het programma. Daarbij 
werd tijdens de show een bloemetje 
weggegeven waardoor de mooiste ver-
halen boven water kwamen. ,,Het was 
altijd een chaos in de studio, maar de 
interactie met het publiek, de artiesten 
en elkaar was bijzonder’’, zegt Bouke. 
Hans: ,,Wij hebben altijd een rare klik 
gehad, we hoeven elkaar maar aan te 
kijken en dan snappen we elkaar. Dat is 
nog steeds zo.’’ Als Laurel en Hardy of 
Ron en André bleek ook het duo Bouke 
en Hans te werken. De één de aangever, 
de ander de grappenmaker. Voor Bouke 
was het de reden om Hans te vragen 
om hem te helpen, zoals bij de quiz van 
de Hossebos en de Westereender waar-
bij meerdere prijzen werden verloot. 
Tijdens dergelijke avonden is er genoeg 
werk aan de winkel.

Meneer Hans
De Quizshow is inmiddels zo uit de 
hand gelopen dat presentatie vanaf de 
zolderkamer niet meer mogelijk was. 
Bouke zocht een studio en vond die in 
het Bedrijvencentrum Kollum. Hier 
heeft hij met behulp van de technische 
kennis van Hans een professionele stu-
dio gemaakt van waaruit hij de shows 
presenteert. Aanvragen komen vanuit 
het hele land. Hij is één van de wei-
nigen die de online quizshow op deze 
manier verkoopt. Als ‘controlfreak’ 
vroeg Bouke aan Hans om zijn back-
up te zijn. ,,Dat was maar goed ook, 
want vlak daarna kreeg ik corona’’, 
zegt Bouke die het virus opliep toen 
hij als scheidsrechter floot in de eredi-
visie volleybal. Voor Hans Postma - in 
deze regio vooral bekend als ‘Meneer 
Hans’ van de Coolkids Party – kwam 
Bouke zijn vraag precies op het goede 
moment. ,,De Coolkids Party’s waren 

vanwege corona allemaal afgelast, dus 
ik had tijd over’’, lacht Hans. Hij ge-
niet van het presenteren en hoopt dat 
hij de kindershows binnenkort weer 
kan oppakken. ,,Al begin ik daar lang-
zamerhand ook met afbouwen, want 
ik wil geen Bassie worden die bijna tot 
aan zijn einde als clown bij het circus 
is gebleven.’’

Lovende reacties
Ook Bouke hoopt in de toekomst de 
Quizshow op locatie weer op te pak-
ken. Tot die tijd gaat hij door met de 
online show, zoals vanavond met de 
Hossebos en de Westereender. Het 
succes van de bijbehorende Hossebox 
van Wessel en Pieter Jan heeft Bouke 
op het idee gebracht om een soortge-
lijke Quizbox met lekkere hapjes aan 
te bieden aan de deelnemers. ,,We kre-
gen daar steeds meer vraag naar, dus 
ben ik op zoek gegaan naar verschil-
lende varianten. Ook bieden we in-
middels een digitale Bingo aan en voor 
de liefhebbers kunnen we zelfs een mix 
van de Quiz en Bingo verzorgen.’’ En 
zo wordt de Quizshow steeds mooier 
en groter met als doel het publiek een 
gezellige avond te bezorgen. Dat dat 
in coronatijd is gelukt bewijzen de 
reviews op de site. Honderden deelne-
mers gaven de show 4,9 van de 5 ster-
ren en de reacties zijn lovend. Vooral 
het tempo, de interactie via de chatbox 
en de humor van de heren spreken het 
publiek aan. Die humor zullen deel-
nemers van de Kick Out Avondklok 
Pubquiz Show vanavond ongetwijfeld 
te zien krijgen. ,,Quizshow?’’, vraagt 
Hans. ,,We hebben vanavond toch een 

Bingo?’’ Bouke rolt met z’n ogen. 

,,Nee, vanavond is de Quizshow’’, ver-
zucht hij.  Het is duidelijk, het duo is 
er weer helemaal klaar voor.

Meer informatie: www.dequizshow.nl 
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Nieuw: De Quizbox

De Quizbox is vanaf nu verkrijg-
baar als je De Quizshow of de Bin-
goshow boekt voor jouw bedrijf of 
organisatie. De inhoud van de box 
is met zorg samengesteld door lo-
kale ondernemers uit Kollum, de 
thuisbasis van De Quizshow. In 
de box zitten de lekkerste en zelf-
gemaakte streekproducten. Door 
meerdere samenstellingen aan te 
bieden is er voor elk wat wils. Maak 
de quiz voor je deelnemers dus 
uniek en geef ze de Quizbox. Ge-
garandeerd een heerlijk avondje!

Voor meer informatie
over De Quizbox, zie 

www.dequizshow.nl/quizbox

Bouke Koning en Hans Postma hebben naar eigen zeggen altijd al 
een ‘rare klik’ gehad. ,,We hoeven elkaar maar aan te kijken en 
dan begrijpen we wat we bedoelen. Dat is nog steeds zo.’’


