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28 december 2019, Editie 8

Alweer de achtste editie van De Skèndelse Kwis.
Het voelt nog als de dag van gisteren dat we als organisatie stonden te
gniffelen om de chaos bij de kluisjes en het afhalen van de kwistas. Maar
toch is het alweer een heel jaar geleden. Vanavond gaan jullie aan de slag
met een gloednieuwe kwis! Hopelijk gaan jullie er weer vol goede moed en met veel
enthousiasme tegenaan. Want ieder jaar geldt: nieuwe ronde, nieuwe kansen.
We hebben dit jaar een klein thema aan de kwis gekoppeld, ‘Make Love Not War’. Want
onder een aantal vragen over de bevrijding van 75 jaar geleden komen jullie natuurlijk niet
uit. Tevens sluit het thema aan op het centrale examen, dat dit jaar door een samenwonend
liefdeskoppel gemaakt moet worden.
Voor ons blijft het natuurlijk ook spannend. Wordt alles goed ontvangen? Zijn onze gekke
ideeën niet te gek? Wij willen alle deelnemers op voorhand alvast bedanken voor het
vertrouwen in een leuke avond. Hopelijk gaat vanavond de verwachte gezelligheid, uitdaging
en gezonde rivaliteit weer echt uitkomen, want dat is en blijft de opzet van deze kwis.
Zoals elk jaar doen wij een beroep op jullie sportiviteit en respect voor alle andere teams.
Lees alles weer goed door. De begeleidende teksten, de vragen, het hoofdstuk algemeen.
Maar ach, we hoeven jullie ook niks meer te vertellen eigenlijk. Jullie weten hoe het werkt.
En het gaat zo weer beginnen.
Wij wensen alle teams heel veel succes met het beantwoorden van alle vragen.
Vooral wensen wij jullie een gezellige en leerzame avond. Want echt, dat is
voor ons het allerbelangrijkste.
De organisatie van De Skèndelse Kwis,
Leonie, Pieter, Carli, Ton, Frans, Daniël, Richard en Arno.

Algemeen
De Skèndelse Kwis bestaat uit 100 vragen. De eerste tien vragen in dit kwisboek zijn vragen
waarvoor je in Schijndel op pad moet. Dit noemen we de buitenvragen. De overige 90
vragen los je in principe thuis op. Dit zijn de thuisvragen. Met Schijndel bedoelen we de
voormalige gemeente Schijndel c.q. de kernen Schijndel en Wijbosch.
Nieuw! Dit jaar is het kwisboek ook te vinden op onze website: www.deskendelsekwis.nl.
Het kwisboek van je team dient uiterlijk 23:00 uur weer in het bezit te zijn van de organisatie
van De Skèndelse Kwis. Je kunt het vragenboekje inleveren in Cultureel Centrum ’t Spectrum
aan Steeg 9 in Schijndel.

Centraal Examen
Vanaf 20:00 uur ben je welkom in het theater van Cultureel Centrum ‘t Spectrum voor het
Centraal Examen. De deuren van de examenruimte sluiten om 20:15 uur. Ben dus op tijd
aanwezig, want na 20:15 uur kun je niet meer deelnemen. Het examen zelf zal ongeveer 45
minuten duren.
Dit jaar dient het Centraal Examen gemaakt te worden door een getrouwd of samenwonend
liefdeskoppel. Dit koppel mag ook zo leuk en origineel mogelijk gekleed te zijn. Bijvoorbeeld
in de originele trouwkledij. Het leukste koppel wint een geldbedrag voor het goede doel. En
het levert ook nog extra punten op.

Reglement De Skèndelse Kwis
Het reglement van De Skèndelse Kwis vind je op onze website www.deskendelsekwis.nl.

Prijzenpot voor goede doelen
De prijzenpot voor de (Schijndelse) goede doelen is vooralsnog als volgt samengesteld:
1e Prijs:
2e Prijs:
3e Prijs:

500 Euro
300 Euro
250 Euro

4e Prijs:
5e Prijs:
6e t/m 10e prijs:

200 Euro
150 Euro
100 Euro

Daarnaast zijn er geldprijzen te winnen voor het winnende team van het Centraal Examen,
het team dat het beste scoort bij de buitenvragen, het leukst geklede koppel van het
Centraal Examen en de creatieve opdracht.

Vragen of technische problemen
Voor vragen of bij technische problemen kun je bellen naar (073) 369 05 79.

Puntentoekenning
In totaal zijn er vanavond maximaal 1702 punten te behalen door elk team. Deze punten zijn
over de volgende vragen en opdrachten verdeeld:
Vragenboekje: 1200 punten
Voor elk van de vragen in het vragenboekje zijn steeds 12 punten te behalen. Als een vraag
uit meerdere deelvragen bestaat dan zijn die 12 punten gelijkmatig verdeeld over alle
deelvragen. Dus bij 2 deelvragen is voor elke deelvraag 6 punten te behalen, bij 3 deelvragen
voor elke deelvraag 4 punten, bij 4 deelvragen voor elke deelvraag 3 punten en bij 6
deelvragen is voor elke deelvraag 2 punten te behalen. In totaal zijn hiervoor dus 100 vragen
x 12 punten = 1200 punten te behalen.
Extra punten voor de buitenvragen: 120 punten
Voor alle buitenvragen in het vragenboekje wordt het aantal punten verdubbeld. Op deze
manier zijn dus 10 vragen x 12 punten = 120 extra punten te behalen.
Centraal Examen: 240 + maximaal 12 punten
Voor het centraal examen in ‘t Spectrum zijn maximaal 240 punten te behalen. Voor het
verkleed deelnemen aan het Centraal Examen zijn maximaal 12 punten extra te verdienen.
Sportiviteitsbonus: 50 punten
De organisatie van De Skèndelse Kwis gaat uit van deelnemende teams die alle andere
teams respecteren en zich houden aan alle instructies en spelregels die gegeven zijn. Deze
Skèndelse sportiviteit wordt beloond met 50 punten. In uitzonderlijke gevallen kan de
organisatie hierop punten in mindering brengen. Denk hierbij aan het hinderen van andere
teams, spieken of telefoongebruik bij het examen of het boekje niet correct inleveren.
Creatieve opdracht: 50 punten
De creatieve opdracht levert dit jaar 50 punten op. Jullie hebben deze opdracht begin
december al gekregen: Maak een driedimensionale maquette van een kunstwerk dat in de
openbare ruimte van Schijndel staat. Jullie creatie lever je voor 23:00 uur tegelijkertijd met
het kwisboek in.
STER-vragen: 30 extra punten
Dit jaar zijn 5 vragen voorzien van een gele ster. Deze vragen zijn 50%
meer punten waard, dus in totaal 30 extra punten, want we vinden dat
jullie hiervoor toch wel heel hard jullie best hebben moeten doen.
TOTAAL TE BEHALEN PUNTEN DE SKÈNDELSE KWIS 2019: 1702
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