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Beste (toekomstige) teams,
Terugblikkend op een fantastisch evenement eind 2014,
afgesloten met een boeiende en gezellige feestavond voor jong en
oud, komt Kwizzut 2015 alweer in zicht!

De organisatie van Kwizzut is aangevuld met Rian Weemen met
evenveel enthousiasme van start gegaan met het vastleggen van
locaties, het bedenken van zo'n 1.200 nieuwe, moeilijke en
makkelijke vragen, het benaderen van sponsoren en het promoten
van Kwizzut 2015.

Gelukkig hebben we wat ervaring opgedaan, waardoor het
allemaal nog beter, mooier en leuker zou kunnen worden! Maar
daar hebben we ook jullie weer voor nodig! Niet de organisatie,
maar het enthousiasme van alle deelnemers heeft gezorgd voor
reuring en verbondenheid. Daar mogen Ledeacker en Sint
Anthonis trots op zijn!
 

 
 

Voorbereidingen 2015

Ook zijn er al weer teams die gestart zijn om zich voor te bereiden
op Kwizzut 2015. Het team Nec scire fas est omnia (je kunt ook
niet alles weten!) heeft inmiddels een eerste bijeenkomst gehad
bij Oele Ton's. Hier werd onder het genot van een hapje en ook
wat drankjes geëvalueerd en vooruitgekeken: hoe worden wij in
2015 eerste? Welke mogelijkheden hebben we om alle andere
teams ver achter ons te laten?

Een goed initiatief om al op tijd aan deze voorbereiding te
beginnen. Wij raden dan ook alle teamcaptains aan om je team
snel bijeen te roepen voor het maken van een Kwizzut-2015-
strijdplan!
 

Categoriën

Wij kunnen daar een beetje bij helpen. Hieronder maken we de
categoriën bekend van de nieuwe kwis, waar wij al voortvarend
mee aan de slag zijn gegaan. Wij willen jullie deze informatie niet
onthouden, zodat niets een goede voorbereiding in de weg hoeft te
staan. Overigens behouden wij ons wel het recht om eventuele
wijzigingen van categoriën gedurende het jaar door te voeren.

Met een paar terugkerende en een aantal nieuwe categoriën, zal
het ook in 2015 weer een spannende strijd gaan worden:
 
Sport
Muziek
Gao d'r mar an staon

Onze website

 

Kijk op onze website voor alle
informatie over Kwizzut 2015!

 
 

http://www.kwizzut.nu


Sinttunnisse en Lekerse Plètjes
Schuupe!
Jong geleerd is oud gedaan
Nieuws van de aardbol
Blauw Bloed
Natuurlijk!
Hier en daar
Boergondisch Kuulinair
En natuurlijk de Geheime Opdracht  

  

Ennuh...WIST U DAT:
<> Kwizzut 2015 wederom op 27 december is?
       Dit is nu op een zondag, dus neem de (maan)dag erna
       vrij indien jullie na het invullen van de kwisvragen nog
       een feestje gaan bouwen...
 
<> gezien de kosten van de organisatie van het totale
      Kwizzut-evenement de organisatie heeft besloten om
      het inschrijfgeld te verhogen naar € 25 per team.
      In onze ogen een schappelijke prijs, zeer zeker in relatie
       tot een gemiddelde grootte van 9 tot 10 deelnemers per team.

We houden jullie regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen en
nieuwtjes over en rondom Kwizzut 2015. En we staan uiteraard open voor
jullie inbreng!
We wensen jullie veel voorbereidingsplezier!

Inschrijven

 

Inschrijfformulier Kwizzut 2015
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