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• Je ontvangt op de quizdag de link naar de quiz 
• Log op vrijdagavond 15 januari 2021 voor 19.30 uur in via deze link 
• Belangrijk is om je echte naam te gebruiken, anders zijn winnaars niet te achterhalen 
• Om precies 19.30 uur gaat de quiz van start! 

• Je krijgt punten voor elk juist antwoord. Voor een onjuist antwoord krijg je geen punten 
• De aantal punten hangt af van de snelheid waarmee je een vraag juist beantwoord 
Tip: je ziet een tijdbalkje aftellen. Naar mate de tijd vordert, gaat het puntenaantal omlaag. 
Wees dus snel, maar let goed op: je kunt het antwoord niet meer corrigeren als je 
eenmaal iets hebt ingevuld. 

• Prijzen zijn er voor de nummers 1,2,3 en natuurlijk vier in het eindklassement 
• Niet bij de eerste vier? Geeft de moed niet op, we geven ook prijzen weg aan veel 

andere, willekeurig vooraf gekozen plaatsen in het eindklassement 
• Belangrijk is om je echt naam te gebruiken, anders zijn winnaars niet te achterhalen 
• De prijzenpot wordt via onze website bekend gemaakt 

• We starten met vijf simpele vragen om op te warmen 
• Er zijn acht rondes met elk tien meerkeuzevragen 
• Na elke ronde is er een korte pauze van 1 minuut 
• Na ronde drie en zes is een pauze van vijf minuten 

• Speel je met twee of meer personen mee op verschillende apparaten? Iedere speler 
op een ander apparaat moet zich dan apart aanmelden. 

• Speel allemaal onder eigen naam en e-mailadres 
Tip: wil je de quiz spelen samen met buren of familie die zich ook hebben ingeschreven? 
Nodig ze dan uit voor beeldbellen (Whatsapp, Skype). De quiz zelf is zonder geluid. 

Technische problemen: wij maken gebruik van externe software, welke getest is tot 1.000 spelers. Er kunnen zich kleine 
haperingen voordoen tijdens het spelen van de quiz, waarbij sommige vragen traag laden of vastlopen. Dit wordt veroorzaakt door 
een trage of instabiele verbinding en ligt helaas volledig buiten onze invloed. Voor de meest stabiele verbinding adviseren we via 

mobiele data te spelen. Duurt het laden van een enkele vraag langer dan anders, dan is er niets aan de hand. Heb je dit bij 
meerdere vragen of loopt de quiz vast, probeer dan op een ander apparaat te spelen. Vaak is dan het probleem opgelost. We 

hopen op je begrip! 
 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Alle plezier! 
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