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CAMPUS EKEREN 
KONINKLIJK ATHENEUM 

            
          Januari  2015 

Beste vrienden van KA Ekeren 
 

We nodigen u uit op de 
 

24STE VALENTIJNSQUIZ 

 

Deze MULTIMEDIAQUIZ, niet voor “profs” maar voor gelegenheidsploegen, gaat 
door op vrijdag 06 februari 2015 om 20 uur stipt in het schoolrestaurant. 

 
 
 

 
Ploegen van maximum  

vier personen. 

WACHT NIET TE LANG MET UW 

… 
 
Inschrijving: 

 graag inschrijven vóór dinsdag 03  
februari 2015; 

 per ploeg (max. 4 pers.) € 15,- te  
betalen de avond zelf; 

 onderstaand strook terugbezorgen 
op het schoolsecretariaat; 

 telefonische inschrijvingen, inschrijvingen per post of per fax zijn ook goed, u 

vindt de gegevens onderaan dit blad; 
 u kan eveneens inschrijven via e-mail: admin.kaekeren@antigon.be 

 het aantal deelnemende ploegen is beperkt: wees dus snel, als u niet 
teleurgesteld wil worden! 

 

--------------------------------------------------- hier knippen a.u.b. ------------------- 
Naam van de ploeg: 

………………………………………………………………………………….................... 

Verantwoordelijke: de heer / mevrouw  ……………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………….......................... 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………..................... 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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CAMPUS EKEREN 
KONINKLIJK ATHENEUM 

R E G L E M E N T 
 

 
1. Elke ploeg telt ten hoogste vier leden.  De samenstelling ervan mag niet worden 

gewijzigd gedurende de wedstrijd.   
 
2. Er worden 120 vragen gesteld, verdeeld over acht reeksen.  Na iedere reeks 

worden de antwoordformulieren ingeleverd, waarna de juiste antwoorden 
worden bekendgemaakt. 

 
3. De bedenktijd per vraag bedraagt 30 seconden.  De bedenktijd bij geïllustreerde 

muziekvragen eindigt wanneer de muziek stopt. 

 
4. Tenzij uitdrukkelijk vermeld worden geen voornamen gevraagd.   Wanneer toch 

een voornaam wordt gegeven en deze is fout dan worden voor die vraag geen 
punten toegekend. 

 

5. Spellingfouten worden over het hoofd gezien indien duidelijk blijkt dat de ploeg 
in kwestie het antwoord kent. 

 
6. In geval van ex-aequo telt de score behaald op de fotoreeks.  Is er dan nog 

geen afscheiding, dan telt de score van de 1ste reeks enz. 
 
7. Eventuele geschillen worden overgelaten aan de beslissing van de jury.  Deze 

beslissing is onherroepelijk. 
 

 
 VEEL SUCCES... 
 

 

 
 

          

 
 
 
 
 


