Wilt u ook een succesvolle Pub Quiz organiseren?
Wij nemen je het werk uit handen door een kant en klare gepersonaliseerde Pubquiz op USB stick
aan te leveren.
De All-In prijs (inclusief de USB stick en verzending) hiervoor is 65 euro ex. BTW (BCZ leden betalen
slechts 50 euro ex. BTW)
Na bestelling ontvangt u de USB stick binnen 7 werkdagen, enige planning is dus vereist!

Uitleg voor het gebruik van de F&M PubQuiz op USB stick:
1. Zorg dat je over de volgende zaken beschikt:
* een laptop met USB, Exel en minimaal PowerPoint Viewer (gratis te downloaden) en
aansluiting
voor de Laptop (HDMI of VGA)
* een beamer met goed zicht voor alle teams, een 2e beamer of flat screen zou mooi zijn
voor de presentatie van het “live ”scorebord
* een werkende en goed verstaanbare microfoon
* geluidsinstallatie waarop de laptop aangesloten kan worden
* een quizmaster en een persoon om de antwoorden na te kijken
* een werkende printer met voldoende papier en inkt
* een goede barbezetting!! 
2. Vraag een kleine bijdrage per speler (wij vragen 2,50) dit om de kosten van de Quiz terug te
verdienen en leuke prijzen te kopen, wij adviseren geen geldprijzen om het gezellig te
houden, verder doet een bittergarnituurronde in de pauze (inbegrepen) het erg goed!
Wij hebben al vele Quizzen gehad met ruim 100 spelers…het hoeft geen betoog dat dit zeer
lucratief is op een van de rustigere avonden!
3. Zorg dus voor leuke prijzen: denk daarbij aan flessen wijn, Bier, gadgets of tegoedbonnen
Maak prijzen pakketten voor de beste 3 teams en gooi er een mysterie prijs in voor een
mysterie positie (dit zorgt ervoor dat het voor iedereen spannend is)
4. Zorg voor voldoende tafeltjes, voor inschrijving is hierbij handig (facebook)!
5. Test alles grondig van te voren op de te gebruiken apparatuur! Dit voorkomt hinderlijke
fouten bij de echte quizavond!
6. Print de scoreformulieren uit, je hebt er 11 nodig per team: 10 rondes en 1 reserve (tip: print
steeds 11 blaadjes uit en knip of snij ze dan in drieën, dan heb je gelijk 11 formulieren per
setje en hoef je ze niet uit te tellen)
7. Print de jokerformulieren en maak voor elk team 1 setje: 11 scoreformulieren en 1 jokercard
8. Quiznight! : zet alles in gereedheid en show de prijzen op een prominente plek. Vergeet niet
een opgevouwen blaadje met een Mysterie positie (bv: plaats 6 ) op een duidelijk zichtbare
plaats te hangen.

9. Laat de teams zich inschrijven en betalen en wijs ze hun tafel toe, gebruik hiervoor het
bijgeleverde Exel sheet genaamd “scoreformulier”
10. Leg de regels uit met behulp van de presentatie en maak waar mogelijk een grapje
11. Doorloop de rondes volgens de presentatie tot aan de pauze, in de pauze hebben we de
pauzevraag en de bittergarnituur ronde (hoeft natuurlijk niet), roep om dat het antwoord
van de pauzevraag genoteerd kan worden op de achterkant van antwoordformulier ronde 6.
12. Kondig het einde van de pauze aan door verder te gaan met de presentatie
13. Werk het scorebord bij tot aan de 8ste ronde, ronde 9 en 10 en de joker doen we na afloop
om zo echt tot een apotheose te komen. Voor je de laatste rondes invult onthul je de
mysterie positie prijs (tip: leg alle formulieren op volgorde van de stand op dat moment, zo
kun je de scores invullen in volgorde van de tussenstand, dus als laatste de hoogste teams,
dit is super spannend!)
14. Als teams gelijk eindigen op een plek die recht geeft op een prijs, doe je de tie-breakvraag,
het team dat het dichtste bij het goede antwoord zit wint de prijs
15. Kondig de datum van je volgende quiz aan en wens iedereen wel thuis.
16. Ga je winst tellen ;-)

Als je nog vragen hebt kun je altijd bellen: 0653725554 of mailen : fmcue@xs4all.nl

Veel succes!
F&M The Cue Company

