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Op zaterdag 15 december 2018 organiseert VTBKultuur Opwijk voor de 42ste maal haar
jaarlijkse quiz. Tradities zijn erom te koesteren en bewaren. Zo voorzien wij terug een 100-tal
algemene vragen die in vakjes te plaatsen zoals daar zijn: aardrijkskunde – geschiedenis –
actua – sport – lifestyle – muziek – natuur enzovoort. De laatste jaren trachten wij echter om
iets vaker een link te zoeken tussen onze antwoorden en rondes. Ook de tafelrondes zorgen
voor wat surplus aan denkgenot van de grijze cellen. Kortom iedereen van fel doorwinterde
quizploeg tot gelegenheidstafel is welkom en zal zich zeker vermaken. Alles tussen de
“absolute weggever” en de “nognooitvangehoord” zal aan bod komen. Ploegen tellen dit jaar 5
personen en de inschrijvingsprijs bedraagt 20 euro per ploeg, ter plaatse af te rekenen.
Om 19 u openen wij de deuren en een uurtje later (20u) gaan we van start. De beste
jeugdploeg, ‘jonkies’ tot en met 29 jaren op de teller, krijgt ook een extra prijs. Hopelijk tot op de
quiz!

De vragen van vorige jaren en de antwoorden zijn te zien op deze website ( Downloads ).
Inschrijven voor deze quiz kan hier op www.vtbopwijk.be (of zie linksboven de knop " Inschrijv
ingen
").
Na uw inschrijving via deze site ontvangt u automatisch een bevestigingsmail op het door u
opgegeven e-mailadres. Betalen kan op de avond zelf!

Druk op de lees meer knop voor het volledige reglement.

Reglement :
1. Deze quiz wordt gespeeld door ploegen van maximaal 5 personen.
2. Aantal vragen: er zullen 150 vragen gesteld worden over verschillende rondes (inclusief
tafelrondes). Elk correct antwoord zal 1 punt opleveren.
3. De eindrangschikking gebeurt op basis van het totale aantal behaalde punten. Bij gelijke
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stand wordt gekeken naar de resultaten van de eerste ronde, enzovoort.
4. Selectie en finale hebben plaats op dezelfde avond. Minimum de vijf eerste ploegen
ontvangen een zeer waardevolle prijs. Alle andere deelnemers ontvangen een troostprijs.
5. Rubrieken en aard van de vragen:
Aardrijkskunde van de wereld: geen getallen, alleen gekende namen, hoofdsteden, stomen,
gebergten..
Klassieke muziek: beroemde uitvoeringen en componisten.
Literatuur: over bekende werken en bekende auteurs.
Denkvraag: een droedel, rekensom..
Sport: over alleen zeer bekende personen of ploegen, geen tijden of jaartallen.
Varia: Verrassingsvragen, dit kan van alles zijn.
Toerisme: we vragen u absoluut niets over het kleinste oord of ook niets over de geringste
gebeurtenis van een bepaald land.
Moderne muziek: namen van bekende vertolker(s) en/of de titel van een lied.
Nederlandse taalkennis: betekenis van woorden
Film en TV: alleen bekende films, acteurs en regisseurs
Actualiteit: over bepaalde gebeurtenissen die plaatsvonden in het huidige jaar, ergens in de
wereld.
Beeldende kunst: alleen over zeer bekende werken en/of kunstenaars
Geschiedenis: algemene vraag over de wereldgeschiedenis.
Stripverhalen: vragen over de tekenaars en over hun werken
Fauna en Flora: algemene vragen over planten en dieren
6. Er is geen betwisting over de juistheid van de door de jury voorziene antwoorden.
7. Maximaal 40 ploegen van maximaal 5 personen per ploeg kunnen deelnemen.
8. Iedere deelnemer aanvaardt op het ogenblik van zijn inschrijving dit reglement.
De vragen van vorige jaren en de antwoorden zijn te zien op deze website ( Downloads ).
Probeer eens onze
online quiz
op deze site!
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