
   

 
GC&FC Olympia Kerstmis Quiz 2020 

 
 

Doe jij mee op 23 december en win jij die prijs? 
 
Hierbij wat feitjes: 

 Het is helemaal gratis 
 Iedere quiz heeft een winnaar met een prijs!! De winnaar krijgt direct na de quiz een 

telefoonnummer en codewoord te zien. De winnaars appen dit codewoord, met hun naam 
en volledig adres naar dat mobiele telefoonnummer uiterlijk de 23ste voor 22 uur. De 24ste 
wordt de prijs bij je thuisgebracht!! Kan je meteen met je prijs op de foto!! 

 Je hoeft niet mee te doen, maar het is wel heel leuk als je dat wel doet. Voor de kids in de O8 
t/m O12 is het slim samen met 1 van je ouders/verzorgers mee te doen 

 Per groep kunnen er 25 spelers meedoen 
 Je kan met ieder device meedoen, zolang je maar een internet verbinding hebt 
 Je hoeft geen account aan te maken, maar moet wel een e-mail adres invullen. Meld je aan 

minimaal 5 minuten voor aanvang van de quiz. Kies als nickname je eigen volledige naam 
 Je kan op iedere vraag maar 1 x antwoorden. Denk dus goed na, want je antwoord wordt 

direct geregistreerd. Mocht er gelijke stand zijn, dan geldt de kortste tijd van antwoorden 
 We spelen volgens het hieronder staande schema (C/T/JC staat voor coaches, trainers en 

jeugd commissie). Ja, ook die gaan meedoen!! Op de dag van de quiz ontvang je een link om 
de quiz te spelen via Whatsapp in je team app groep 

 Voor de O8 en O9 zijn er 25 vragen . Voor alle andere leeftijden 50 vragen. De speelduur is 
ongeveer 15 minuten voor 25 vragen en 25 minuten voor 50 vragen 

 Je kan tijdens de quiz meteen zien of je antwoord goed of fout is. Scroll je naar beneden, dan 
zie je de tussenstand. Ja, bij iedere vraag………. Spannend hoor!! 

 Over de uitslag kan niet gereclameerd worden 
 

Leeftijd Aanvang  Leeftijd Aanvang 
O8-O9 A en B 14.00 uur  MO13-1 en 2 20.00 uur 
O8-O9 C en D 14.00 uur  JO14-1 en 2 20.00 uur 
JO10-1 en 2 15.00 uur  JO15-2 en 3 20.00 uur 
JO10-3 en 4 15.00 uur  JO17-1 en 2 20.30 uur 
MO11-1 en MO10-5 15.00 uur  JO17-3 en 4 20.30 uur 
JO11-1 en 2 19.00 uur  MO17-1 en 2 20.30 uur 
JO11-3 en 4 19.00 uur  JO19-1 en 2 20.30 uur 
JO12-1, 2 en 3 19.00 uur  JO19-3 en 4 20.30 uur 
JO13-2 en 13-3 20.00 uur  C/L/JC 21.00 uur 
JO13-1 en 15-1 20.00 uur    

 


