
O.B.A.D.-bierkwis “Oh Bierbaar België” - KWISREGLEMENT 

 

 Het is een kwis voor ‘bierliefhebbersploegen’ onder het motto “Deelnemen is 

plezanter dan thuiszitten”. Qua moeilijkheidsgraad is er voor elk wat wils. Het is dus 

bijgevolg helemaal niet nodig om ter voorbereiding elk vrij moment te surfen op 

Wikipedia of ‘s avonds te gaan slapen met de bierencyclopedie onder je hoofdkussen. 

Al kan het wel een beetje helpen natuurlijk.  

 

 Alle vragen staan in het teken van Belgisch bier. Het thema is niet voor niets (alweer) 

“Oh Bierbaar België”! Soms zullen er vragen bij zijn met een vreemde twist… maar we 

komen steeds terug op het centrale thema ‘bier’. 

 

 De kwis wordt gepresenteerd door Carla Pedro. Beter bekend als het lid van O.B.A.D. 

dat geen bier lust/drinkt. Zij brengt haar hulptroepen mee zodat het O.B.A.D.-bestuur 

ook eens een bieravondje kan ondergaan zonder zelf te moeten werken. Ineens ook 

een unieke kans om je kennis af te toetsen aan de échte experts! 

 

 De kwis bestaat uit een 100-tal vragen verdeeld over 7 rondes. Elke vraag wordt 

ingeleid met tekst, beeld en/of geluid. Elk goed antwoord levert 1 punt op… en soms 

ook net iets meer. In totaal vallen er 130 punten te rapen. 

 

 Vooraleer we de eigenlijke kwis beginnen wordt er een schiftingsvraag gesteld. Met 

deze schiftingsvraag zijn er geen punten te verdienen. Ze dient enkel om de klassering 

op te maken van ploegen die op het einde ex-aequo zijn geëindigd. 

 

 Voor elke deelnemer is er een klein aandenken voorzien! Extra wordt er een 

troostprijsje voorzien voor elk groepslid van de voorlaatste ploeg en een iets grotere 

hoofdprijs voor elk groepslid van de winnende ploeg. De winnende ploeg mag zich 

trouwens ook een jaar lang de trotse bezitter noemen van onze wisselbeker. 

 

 Alle antwoorden moeten duidelijk leesbaar worden geschreven. In geval van twijfel, is 

het antwoord fout. Schrijffouten hebben geen belang voor zover we kunnen opmaken 

wat er bedoeld wordt. Spellingfouten worden niet aangerekend zolang de naam 

fonetisch juist is, tenzij uitdrukkelijk anders gesteld. De jury zal hierover oordelen. En 

de jury heeft altijd gelijk, zelfs als ze ongelijk heeft.  

 

 Als een naam gevraagd wordt is de achternaam voldoende, tenzij uitdrukkelijk anders 

gesteld. Als je toch een voornaam bijvoegt en die is fout, dan beschouwen we dit 

antwoord als foutief. Als er 2 of meer antwoorden gevraagd worden dan is het punt 

slechts verdiend als alles correct is. Er wordt dus niet gewerkt met halve punten. 

 

 Het merendeel van de vragen wordt tweemaal voorgelezen en er zal ook visuele 

ondersteuning zichtbaar zijn op het scherm. Enkel in de ‘speciale’ rondes kan soms van 

dit principe afgeweken worden. 

 

 Na elke vragenreeks krijg je nog 2 minuten bedenktijd. Daarna worden de bladen 

opgehaald. Om de kwis vlot te laten verlopen, vragen we je om het antwoordenblad 

onmiddellijk af te geven aan de ophalers. (Als je het dan nog niet weet zal je het nooit 

weten!) 

 

 Vergeet ook niet om je ploegnaam en –nummer te vermelden op elk antwoordenblad. 

Nadat de bladen zijn afgegeven worden telkens de correcte antwoorden gegeven.  

 

 Indien je ploeg betrapt wordt op fraude dan zal de straf streng en onverbiddelijk zijn: 

geen bier meer tijdens het vervolg van de kwis voor de frauderende ploeg! (Als dat 

niet kan tellen als motivatie om eerlijk te spelen?) 

 



 Indien je de zaal verlaat tijdens een vragenronde, dien je te wachten tot na de 

ophaling van de antwoordenbladen van die ronde om terug plaats te nemen. 

 

 Aan het begin van elke ronde wordt de werkwijze toegelicht. Hierover mogen vragen 

worden gesteld. Eénmaal de vragen van start gaan, communiceer je enkel nog met 

ploegleden. Eventuele opmerkingen aan de jury noteer je bovenaan op het 

antwoordenblad. De jury doet dan het nodige.  

 

 Elke vorm van samenwerking tussen ploegen is uiteraard verboden, evenals eender 

welke vorm van externe communicatie (gsm, tablet, smartphone, telepathie...). We 

weten dat O.B.A.D.-leden fair-players zijn, maar zullen toch een oogje in het zeil 

houden. 

 

 De stand wordt bijgehouden door een semi-professioneel team puntentellers. Er wordt 

maar éénmaal een tussenstand gegeven en dit na ronde 4. Daarna is het spannend 

afwachten tot na de laatste ronde. (Of zelf de ploegstand proberen bij te houden!)  

 

 Er zal ook een korte pauze van 15 minuten voorzien worden na ronde 4. 

 

 Bij elke ronde hoort een bier! Daar doen we het voor! Er worden 8 bieren van 10cl 

voorzien per persoon… net zoals op een gemiddelde O.B.A.D.-activiteit. 7 rondes 8 

bieren? Ik hoor de slimmeriken hun hersenen al kraken. Dat klopt… er is 1 (langere) 

ronde waar je 2 bieren te verwerken krijgt. Na de harde inspanning word je ook nog 

beloond met een biertje om ‘gewoon van te genieten’… en te bekomen… in 

afwachting van de prijsuitreiking! 

Er zal ook een klein assortiment niet-alcoholische dranken (koffie, thee, frisdrank,…) 

aangeboden worden aan de BOB’s en geheelonthouders onder ons. 

Water en brood zullen steeds aanwezig zijn per tafel tijdens het verloop van de kwis 

om jullie smaakpapillen optimaal te houden. 

 

 We houden ons ook aan het afgesproken aantal van maximum 4 personen per ploeg. 

Per ploeg moet er ook minstens 1 O.B.A.D.-lid actief deelnemen. Als je geen 3 andere 

medekwissers kan verzamelen dan geef je maar een seintje aan O.B.A.D. per mail. 

Misschien kunnen we hier en daar nog een ploegje samenpuzzelen. Met z’n 2 

meedoen mag ook gerust als je dat als een uitdaging ziet. Het nadeel is dat je wel per 

ploeg moet betalen! (maar wel dubbele prijzen wint als je wint) 

 

 Let op: de plaatsen zijn beperkt. Er kunnen maar 12 ploegen inschrijven. 

Betaald = ingeschreven.  

 

 We verzamelen op zaterdag 05/05/2018 om 19.30u. De kwis zal exact om 19.45u van 

start gaan. Wie te laat komt, mag pas binnen als de lopende ronde voorbij is en mist 

dus niet alleen punten maar ook één of meerdere bieren. Het einde wordt voorzien 

zoals op een gemiddelde O.B.A.D.-avond… moeilijk om exact te voorspellen, maar 

niet té laat! 

 

Praktisch : 

Datum : zaterdag 5 mei 2018 

Uur: 19.30u – start kwis 19.45u stipt 

Plaats : De Ketel (in de grote zaal), Diestersteenweg 237, Kaggevinne (Diest)  

Prijs : € 24 per ploeg, maximum 4 leden per ploeg  

  

Op voorhand inschrijven via obad@telenet.be 

  

Hopelijk tot dan! 

  

Vriendelijke groeten, 

Carla (en het O.B.A.D.-bestuur) 

www.obad.be 
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