DE VETSTE QUIZ VAN NEDERLAND: GEGARANDEERD
Na ontelbare quizzen gepresenteerd te hebben en na lange brainstormsessies hebben wij de leukste
quiz van Nederland ontwikkeld. Zijn jullie er klaar voor?!
Met 2 presentatoren, 6 verschillende rondes en een hoge mate van interactie zorgen wij ervoor dat
de gasten continue geboeid blijven. Geen seconde zal de quiz vervelen!
Ronde 1: Algemene kennis
Tijd voor de algemene kennis ronde om lekker warm te draaien. Welk team heeft de meeste
algemene kennis en zal ronde 1 winnen?
Ronde 2: Waar of niet waar?
Iedereen is lekker warm gedraaid, tijd om een paar deelnemers naar het podium te halen! Iedere
deelnemer krijgt van ons een verhaal wat hij of zij zo overtuigend mogelijk moet vertellen aan de
zaal. Dit gebeurt door 3 willekeurige deelnemers. Aan de rest van de teams is het om te raden welk
van de drie verhalen juist is.
Ronde 3: Fotoronde
Spreekt voor zich. Verschillende foto’s komen voorbij op het scherm. Van logo’s tot bekende
Nederlanders tot platenhoezen. Wie weet wat er op de foto’s getoond wordt?
Ronde 4: Doet ie ’t of doet ie ’t niet
De serieuze ronde is voorbij. Tijd om iedereen weer op het puntje van de stoel te laten zitten.
Welke voetballer is bereid om 50 x hoog te houden op het podium? En welke dame denkt een
minuut lang 3 ballonnen in de lucht te kunnen houden zonder dat ze de grond raken? Aan de
deelnemers de taak om te raden: doet ie ’t of doet ie ’t niet?
Ronde 5: Nutteloze feitjes
De algemene kennis is al in ronde 1 getest. Maar wie heeft de meeste nutteloze kennis?
Weet u bijvoorbeeld welk dier geen hersenen heeft?
Ronde 6: Muziekronde
Deze ronde is altijd leuk natuurlijk. Verschillende leuke nummers komen ten gehore. Wie is de
artiest? Hoe heet de plaat? Of wie weet welke zin is weggelaten in de tekst?
DE VETSTE QUIZ VAN NEDERLAND IS INCLUSIEF:
2 Quizmasters
Spelmateriaal
Afwisselende en zeer originele vragen
Vette trofee
Foto’s en filmpjes
Optioneel: DJ en apparatuur
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