
                                                   Reglement 7e algemene quiz  

                    vrijdag 22 november 2019 

 

1. Inschrijving 

Een ploeg bestaat uit minimaal 4 personen en maximaal 6 personen. De prijs voor 

deelname bedraagt € 15 per ploeg. 

Inschrijven is mogelijk t.e.m. zondag 17 november 2019 

 
Een team kan tijdens de quiz geen spelers wisselen. De opgegeven teamleden 

spelen de volledige quiz. 

 
2. Quizreglement 

De quiz bestaat uit 15 rondes. Op elk antwoordformulier noteert u de naam van uw 

ploeg en het bijhorende nummer. 

 
De volgende 15 thema’s komen aan bod: film – actualiteit – kunst en cultuur –  

radio en tv – geschiedenis – sport – muziek – wetenschap – piekervragen – koppen – 

taal – voetbal – het jaar 2019 – aardrijkskunde – varia. 

 

De ‘koppen-vraag’ wordt uitgedeeld voor het begin van de derde ronde en dient 

ingeleverd samen met de antwoorden van de vierde ronde.  

De ‘piekervragen’ worden uitgedeeld voor het begin van de zevende ronde en 

dienen samen met de antwoorden van de negende ronde ingeleverd te worden. 

 
Voor aanvang van de quiz kunt u op een formulier aanduiden voor welk thema u een 

‘joker’ inzet. Hiermee kunt u het puntenaantal van die ronde verdubbelen. 

 
Er worden 2 pauzes voorzien: na ronde 5 en na ronde 10. 

 
De quiz start om 20u00 stipt. 

 
Pen en papier worden voorzien. 

 
Het gebruik van gsm, pda, laptop, boeken of andere informatiebronnen is niet 

toegelaten. Bij het vaststellen van een inbreuk wordt uw puntentotaal van die ronde 

op nul gebracht. 

 
Elke samenwerking tussen 2 groepen is uiteraard verboden. 



U kunt de zaal verlaten op eender welk moment, maar u wordt pas terug 

binnengelaten na het einde van een ronde. 

 

Hoe te antwoorden? 
- Schrijffouten zijn niet belangrijk, zolang het fonetisch juist is. 
- Antwoord steeds duidelijk leesbaar; indien het antwoord voor ons onduidelijk geschreven is, is het 
sowieso fout. Doorhalen kan, indien het voor ons duidelijk is welk het juiste antwoord is. Meerdere 
antwoorden geven, wordt sowieso fout gerekend. 
- Voornamen mag u geven, maar indien niet expliciet gevraagd, hoeft u ze niet mee te noteren. Indien ze 
niet echt gevraagd worden, maar toch gegeven worden en fout blijken, verliest u het punt. Bijvoorbeeld: 
‘Crabbé’ of ‘Ben Crabbé’ zijn beiden juist. Maar ‘Brent Crabbé’ moeten wij fout rekenen. 
- Cijfers mag u voluit schrijven of in cijfervorm. 
- Schrijf steeds het volledige antwoord. Bijvoorbeeld: ‘De Kampioenen’ is fout. Het is immers ‘FC De 
Kampioenen’. 
- Rangnummers of ondertitels geeft u enkel indien expliciet gevraagd.  
Bijvoorbeeld: ‘Saw’ is goed; behalve als we vragen in welke film Jigsaw overlijdt. Dan moet u ‘Saw III’ 
noteren. 
- Eenheden hoeft u niet te vermelden, behalve indien expliciet gevraagd. 
Bijvoorbeeld: ‘125 kg’ of ‘125’ zijn beiden goed. 

 
Mogen wij u vragen om de stilte tijdens de quiz te bewaren. 

 
Gelieve uw antwoordblad onmiddellijk af te geven wanneer de ophalers passeren. 

 
Over de correctheid van uw antwoord wordt niet gediscussieerd, vermits de jury 

altijd gelijk heeft. 

 
3. De prijzenpot 

De ploeg met de meeste punten is de winnaar.  

 
Voor de 1e , 2e en 3e in de eindstand is er een waardevolle prijs voorzien. Indien er 

voor deze plaatsen een gelijke eindstand zou zijn, beslist een schiftingsvraag 

uiteindelijk wie op plaats 1-2-3 eindigt. 

Iedere deelnemende ploeg krijgt alleszins een aandenken mee naar huis. 

 
Er wordt ook een ‘zuiptrofee’ uitgereikt. Winnaar is de ploeg die op het einde van de 

quiz de meeste consumpties verteerd heeft. 

 
Door deel te nemen aan de quiz, verklaart iedere ploeg zich akkoord met dit 

reglement.                  

      

    WIJ WENSEN IEDEREEN VEEL SUCCES EN PLEZIER TOE !!! 

 

         De Supportersclub 


