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De Slimste Neos Club van West – Vlaanderen 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Voorrondes :  Di. 13 november 2018 om 14u00 * OC De Vonke te HEULE  

Ma. 19 november 2018 om 14u00 * De Boare te DE PANNE 

 

Finale : Di. 26 februari 2019 om 14 u 00 * OC De Schouw te LICHTERVELDE 

Deelname in clubteams (4 tot max 6 pers) en info via plaatselijke Neos afdeling 

Vu :  Neos West-Vlaanderen vzw, Fochlaan 28, 8900 Ieper * www.neosvzw.be/west-vlaanderen 

 



Neos West-Vlaanderen vzw, Fochlaan 28, 8900 Ieper 

 

 

 

 

Reglement NEOS QUIZ WEST-VLAANDEREN  

 

1. Elke deelnemende ploeg telt tenminste 4 en maximaal 6 deelnemers..  

2. Enkel Neos-leden die aangesloten zijn bij een West-Vlaamse club mogen deelnemen. De deelne-
mers moeten steeds hun lidmaatschap kunnen bewijzen. 

3. Tijdens de 2 regionale selectierondes mag elke NEOS-afdeling maximaal 2 ploegen afvaardigen 
voor deelname aan de quiz. De club mag slechts op 1 plaats aan de selectieronde deelnemen.  

4. Op elke quiztafel is de naam van de ploeg en club vermeld, alsook het nummer u toegekend door 
de jury. Naam en nummer moeten duidelijk worden ingevuld bovenaan elk antwoordformulier.  

5. De quiz bestaat uit 6 reeksen van telkens 10 vragen. Elke reeks staat op maximaal 10 punten.  

6. Elke ploeg krijgt één joker. Deze joker kan worden ingezet bij één reeks naar keuze, waardoor de 
punten van deze reeks verdubbeld worden. Wenst de ploeg de joker in te zetten, dan moet deze 
rechts bovenaan op het desbetreffende antwoordformulier worden gekleefd. De joker kan niet inge-
zet worden bij de 2 puzzelrondes. 

7. Er zijn 2 puzzelrondes. Puzzelronde 1 wordt uitgedeeld aan het begin van reeks 1 en wordt opge-
haald aan het einde van reeks 3. Puzzelronde 2 wordt uitgedeeld bij het begin van reeks 4 en wordt 
opgehaald na reeks 6. Deze twee rondes staan in totaal op 40 punten. 

8. Na reeks 3 is er een pauze van ongeveer 30 minuten.   

9. De antwoorden worden duidelijk leesbaar op het antwoordformulier geschreven en afgegeven aan 
het einde van elke reeks. Voornamen van personen dienen niet te worden gegeven, tenzij uitdruk-
kelijk gevraagd. De gegeven antwoorden moeten fonetisch juist zijn tenzij het anders gevraagd 
wordt. 

10. Na elke reeks worden de vragen kort herhaald. 

11. Na reeks 3 overlopen wij de antwoorden. Na de pauze geven we de tussenstand. Na de laatste 
reeks is er een korte pauze en worden de resultaten meegedeeld. 

12. Wie niet akkoord is met een antwoord, kan op de dag zelf een bezwaar indienen bij de voorzitster 
van de jury. De jury zal een onderzoek instellen. Noteer echter dat er tegen een beslissing van de 
jury geen beroep mogelijk is.  

13. Hulpmiddelen, al dan niet elektronisch, zoals GSM, smartphone, i-pad, tablet, ed. zijn niet toegela-
ten. Iedere ploeg werkt individueel. Bij het beantwoorden van de vragen tot het moment waarop de 
antwoorden zijn ingediend, mogen de deelnemers hun tafel niet verlaten. Supporters in de zaal mo-
gen geen uitspraken of gebaren maken. Ze moeten zich afgezonderd houden van de quiztafels.  

14.  De finaleplaatsen worden verhoudingsgewijs toegekend op basis van het aantal deelnemende 
ploegen per locatie in de voorrondes, met dien verstande dat elke winnende NEOS-afdeling slechts 
1 ploeg naar de finale mag afvaardigen. Bij een ex-aequo tussen verschillende ploegen in de voor-
rondes, geldt het beste totale resultaat van de 2 puzzelrondes, Indien nodig aangevuld met een 
schiftingsvraag.  

15. De samenstelling van de ploegen tijdens de voorrondes en de finale mag verschillend zijn.  

16. Bij het niet naleven van één van de punten van het reglement leidt dit tot diskwalificatie van de 
ploeg. 

Veel succes en fair-play aub 



 

 

Aan de clubvoorzitters en secretarissen 

Ieper, 24 september 2018 

Geachte Voorzitter, Geachte secretaris, 

Betreft :  Provinciale Neos Quiz – ‘de slimste Neos Club van West-Vlaanderen’ 

Zoals reeds aangekondigd op de startnamiddag pakt Neos West-Vlaanderen voor de derde maal uit met een 

provinciale Neos Quiz. Tijdens de voorrondes in Heule en De Panne wordt uitgemaakt wie doorgaat naar de 

finale in Lichtervelde, uiteindelijk met de titel ‘De slimste Neos club in West-Vlaanderen’ mag gaan lopen en/ 

of doorstoot naar een nationale finale. 

De voorrondes gaan door op dinsdag  13/11/2018 in OC de Vonke (Lagaeplein 24) te Heule en op maandag  

19/11/2018  in De Boare (Koningsplein 1) te De Panne telkens om 14 u. De Finale is op dinsdag 26 februari 

2019 om 14 u in OC De Schouw (Statiestraat 113) te Lichtervelde.  

Naar analogie van onze voorgaande edities bestaat de quiz zelf uit zes reeksen van tien vragen rond diverse 

onderwerpen (kunst & cultuur, eten & drinken, algemene vragen, sport, actualiteit, Neos). Tijdens twee 

doorlopende puzzelrondes kunnen extra punten gesprokkeld worden en op één reeks kan een punten 

verdubbelende joker ingezet worden. Er werd wat gesleuteld aan de moeilijkheidsgraad … en we kunnen 

meteen garanderen dat het spannend, leuk, amusant, boeiend … uitdagend wordt! 

Vanaf heden kunnen de teams voor de voorrondes inschrijven. Een team bestaat uit minimum 4 en 

maximum 6 Neos leden van uw afdeling. In de voorrondes kan u met maximum twee teams van uw afdeling, 

weliswaar op eenzelfde voorronde locatie, deelnemen. 

De  beste teams uit de voorrondes (verhoudingsgewijs toegekend op het aantal deelnemende clubs per locatie 

in de voorronde) gaan naar de finale op 26 februari 2019 in Lichtervelde. 

Deelnemen aan de voorrondes kost € 75,- /team. Hierin is koffie, gebak en een afsluitende drink inbegrepen. 

Voor de dagwinnaars voorzien we uiteraard iets ‘sprankelends’ en … teams die doorgaan naar de finale hoeven 

daarvoor dan niet meer te betalen. Uiteraard maken de finaleteams daar bovenop nog kans op een mooie 

hoofdprijs en … de prominente titel ‘Slimste Neos Club van West-Vlaanderen’. Supporters zijn welkom. Zij 

betalen € 8,-/persoon. 

In bijlage vindt u het quiz reglement, het inschrijvingsformulier (betaling op BE38 4675 0661 0172 van Neos 

West-Vlaanderen vzw) en een voorbeeldaffiche ter promotie. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, aarzel 

niet navraag te doen bij de werkgroepleden. 

Ongetwijfeld zijn er in uw afdeling ook heel wat pientere Neos leden ... aarzel dus niet om één of meerdere 

teams af te vaardigen. 

Met vriendelijke groeten, 

De provinciale Neos Werkgroep 

Geert Bogaert (Heule), Caroline Buffel (Aartrijke), Lieven Hanssens (Heule), Johan 

Hoornaert (Lichtervelde), Roland Van Poucke (Heule), Jaak Mortier (Ieper – provinciaal 

voorzitter), Christiane Viane-Decocq (De Panne) , Luc Vandewalle (stafmedewerker) 

Neos West-Vlaanderen vzw, Fochlaan 28, 8900 Ieper 

tel. 057/22 86 80 * e-mail : luc.vandewalle@neosvzw.be* www.neosvzw.be/west-vlaanderen 

 


