
  
  

Reglement JRKwis 2019 

 
+ De quiz telt 13 deelnemende ploegen. Elk deelnemend team 

bestaat uit minimum 4 en maximum 6 personen. De quiz is 

ingericht voor deelnemers vanaf 16 jaar. Kinderen onder de 16 zijn 

welkom onder begeleiding van minstens 2 volwassenen in de 

ploeg. Een team kan tijdens de quiz geen spelers wisselen. 

+ De quiz gaat over 10 rondes van elk ± 10 vragen. Daarnaast zijn er 

enkele bijkomende tafelrondes en opdrachten voorzien. 

Halverwege is er een pauze voorzien. 

+ Alle vragen worden mondeling voorgelezen en zullen tevens 

visueel na te lezen zijn op groot scherm. De antwoorden worden 

in BLOKLETTERS ingevuld op de daarvoor bestemde 

antwoordbladen. Vergeet niet uw ploegnaam in te vullen op elk 

antwoordblad – doe dit dus best op voorhand. De achterkant van 

een antwoordblad mag gebruikt worden om nota' s te nemen 

over de vragen of om berekeningen te maken. Antwoorden op de 

achterkant worden echter niet meegerekend. Op het einde van 

een ronde worden de antwoordbladen, op aangeven van de 

quizmaster, onmiddellijk ingediend. 

+ Spelfouten worden niet verkeerd aangerekend, zolang de 

uitspraak maar hetzelfde blijft.  

+ Elk juist antwoord krijgt 1 punt tenzij anders vermeld. De winnaar 

is het team met de meeste punten. Bij een gelijkstand van punten 

tussen 2 of meerdere teams zal een schiftingsvraag de doorslag 

geven. 

+ Over de correctheid van vragen en antwoorden wordt niet 

gediscussieerd. De jury heeft altijd gelijk! 

+ Voor elke deelnemer is er een prijs voorzien. (indien bekend: meer 
info over hoofdprijzen weergeven) 

+ Elke vorm van samenwerking tussen deelnemende teams is 

uiteraard verboden. Het gebruik van gsm, tablet, boeken of 

andere informatiebronnen is niet toegelaten. Bij het vaststellen 
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+ Voor elke deelnemer is er een prijs voorzien. (indien bekend wordt 
hier meer info over hoofdprijzen weergeven) 

+ Elke vorm van samenwerking tussen deelnemende teams is 

uiteraard verboden. Het gebruik van gsm, tablet, boeken of 

andere informatiebronnen is niet toegelaten. Bij het vaststellen 

van een 1ste inbreuk scoort u 0 punten voor de ronde die we 

hebben aangevat. Bij een 2de  inbreuk volgt onvermijdelijk de 

diskwalificatie. 

+ Het is niet toegelaten de zaal te verlaten tijdens een vragenronde.  

+ De deuren gaan open om 19u en de quiz start om 20u stipt! 

Ploegen dienen 15 minuten voor aanvang van de quiz aanwezig 

te zijn.  

+ De zaal is rookvrij. Huisdieren zijn niet toegelaten. 

+ Het is verboden om eigen eten en dranken te consumeren. Er 

worden drank en versnaperingen tegen democratische prijzen 

aangeboden door de organisatie.  

+ Het inschrijvingsgeld bedraagt € 20 per team. 

Inschrijvingsformulier en –voorwaarden zijn online beschikbaar op 

http://www.rodekruis.be/afdeling/wijnegem-deurne/ 

Het inschrijvingsformulier en het geld van de inschrijving moet de 

organisatie bereiken voor 23 maart 2019. De betaling gebeurt 

uitsluitend via storting op rekeningnummer BE56 0011 4774 1988 

(BRK PA Wijnegem-Deurne) met als mededeling JRKwis 2019 + 

uw ploegnaam. Het maximum aantal ploegen staat op 15. 

Ontvangst van betaling geldt als definitieve inschrijving van uw 

ploeg. De inschrijvingsperiode kan vervroegd worden stopgezet 

indien het maximaal aantal ploegen werd bereikt. 

 

 

+ Door in te schrijven voor de JRKwis gaat elke deelnemer akkoord 

met dit reglement. 
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+ Annulatie met volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld 

kan tot en met 23 maart 2019. Na deze datum worden er geen 

inschrijvingsgelden terugbetaald. 

+ Door in te schrijven voor de JRKwis gaat elke deelnemer akkoord 

met dit reglement. 
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