
 

           Dalfser VoetbalQuiz 
                  31-08-2017  

 
 
- De feesttent op Sportpark Gerner is donderdagavond geopend vanaf 18.30 uur. Het 
verzoek aan de teams is om uiterlijk 18.45 uur aanwezig te zijn. 
 
 
- De quiz bestaat uit acht rondes, met in totaal 75 vragen. Bij een aantal vragen zijn er 
meerdere punten te verdienen, waardoor de totaalscore uit kan komen op maximaal 93 
punten. Mocht blijken dat we de 75 vragen niet gaan halen binnen de tijd, dan kan het zijn 
dat er een categorie geschrapt wordt. Om 20.45 uur gaat het grote scherm hoe dan ook op 
Frankrijk – Nederland. 
 
 
- Tijdens de wedstrijd Frankrijk – Nederland rondt de jury het nakijkwerk af. Rond 22.45 uur, 
na afloop van Frankrijk – Nederland, vindt de prijsuitreiking plaats. 
 
 
- De quiz is als volgt opgebouwd: 
1. Pasfoto’s   10 vragen 
2. Binnenlands voetbal  10 vragen 
3. Buitenlands voetbal  10 vragen 
--------  Pauze --------  
4. Logo’s    10 vragen 
5. Nederlands elftal  10 vragen 
6. Trainers   10 vragen 
7. Varia    10 vragen 
8. SV Dalfsen   5 vragen 
 
- Voor de pasfoto’s heb je de tijd tot en met ronde 3 
- Voor de logo’s heb je de tijd tot en met ronde 7 
 
 
-  Wanneer er aan het einde van de quiz meerdere teams gelijk staan op de eerste, tweede 
of derde plek, dan volgt een benaderingsvraag.  
 
 
- Denk je dat er een fout zit in de quiz, meld dat dan in de pauze of direct na afloop. De 
organisatie gaat de vraag dan onderzoeken. Wanneer blijkt dat er inderdaad een fout zit in 
de vraag en/of het antwoord, dan telt de vraag in z’n geheel niet mee. 
 



- Het gebruik van mobiele telefoons (of andere hulpmiddelen) is ten strengste verboden. 
Zodra ronde 1 begint, en dit moment wordt duidelijk gecommuniceerd door de 
presentatoren, verdwijnen de telefoons van tafel. Deze mogen pas weer verschijnen in de 
pauze, die plaatsvindt na ronde 3. Wanneer één van de deelnemers deze regel overtreedt, 
leidt dat tot directe diskwalificatie van het gehele team. De organisatie ziet scherp toe op 
deze maatregel. 
 
 
- Wanneer er namen worden gevraagd, noteer dan alleen de achternaam, tenzij anders 
aangegeven. Indien onnodig een voornaam wordt genoteerd, en deze blijkt onjuist, wordt 
geen punt toegekend. Het is aan de jury om dit per geval te beslissen. 
 
 
- Het is niet nodig om tijdens de quiz door de zaal te lopen, het kantinepersoneel van SV 
Dalfsen verzorgt bediening aan de tafels. Afrekening vindt aan tafel plaats door middel van 
munten. Haal voor aanvang van de quiz dus voldoende munten bij de muntverkoop in de 
feesttent/kantine van SV Dalfsen. 
 
 
- In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de jury. 
 

 

Tot donderdag! 
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