
QUIZ SHOW DELUXE 2.0!
Deze quiz gaat veel verder dan alleen maar vragen. Met 2 
presentatoren, 8 verschillende rondes, aankleding, een jury, een dj, een 
mega geluidsset, een paar grappen en 2 microfoons komen wij feestend
bij jullie aan. Tijd voor interactie en een missie! Iedere seconde geboeid 
zijn. Deze quiz zal geen seconde vervelen. De lachspieren zullen meer 
dan één keer worden getest. Iedere ronde is anders en alleen parate 
kennis zal zeker niet leiden tot de overwinning

 Foto’s en video’s van jullie zelf verwerkt in de quiz (wij komen vooraf
langs)

 Zeer originele vragen
 Heel veel interactie tijdens de quiz
 Grote trofee voor winnende team
 2,5 uur entertainment!
 De quiz eindigt met een polonaise waaraan iedere deelnemer 

deelneemt. Klinkt fout en misschien een beetje raar en niet passend 
bij jullie groep? Bel ons even. 

De quiz zal bestaan uit 8 verschillende en uiteenlopende rondes, deze 
leggen wij graag vast aan jullie voor!
Ronde 1: Algemene kennis
De algemene kennis ronde om even lekker warm te draaien.
Ronde 2: Ronde op maat
Vragen over jouw bedrijf, familie, vrienden of team. Vooraf stellen we 
deze ronde samen. Wie weet het meest over zijn collega’s?
Ronde 3: Waar of niet waar?
Deelnemers komen naar voren. Zij hebben een verhaal. Een ‘goed 
verhaal’. Een raar verhaal ook. Eén verhaal is maar waar. Jullie mogen 
vervolgens inzetten op wie er wel betrouwbaar is.
Ronde 4: Doet ie ’t of doet ie ’t niet
Vooraf hebben we enkele van jullie gefilmd en kregen zij een opdracht 
voorgelegd. En dat krijgen jullie te 
zien. Maar dan wordt de film gestopt en is de vraag: doet ie ’t of doet ie 
’t niet. Inzetten maar!
Ronde 5: Minute to win it
Weer komen er enkele van jullie naar voren, kijkend naar het grote 
scherm. Hierop wordt de uitdaging getoond. Vervolgens zetten jullie in of
het gaat lukken of niet. En dan aanmoedigen maar…of niet.
Ronde 6: Fotoronde
Een combinatie van foto’s van jullie zelf en met wat ‘algemene foto’s’. 
Wie weet wat er op het scherm wordt getoond?
Ronde 7: De audioronde
Niet alleen muziek. Maar ook herkenbare audiofragmenten die bijna 
iedereen kent. Maar wat was het nou ook al weer precies.
Ronde 8: Bonusronde
Deze vinden wij zelf het leukst. En jullie zelf meestal ook. Maar wij 
vinden het toch leuk om deze nog even geheim te houden!

Te boeken vanaf 30 personen 
BBQ buffet € 49,50 P.P
6 soorten vlees, 2 salades, stokbrood en diverse sausjes 
3 gangen buffet € 64,50 P.P
Warm, koud en een dessert buffet met 7 soorten desserts. Keuze en 
opties in het buffet gaan allemaal in overleg met u.
Hoofdgerecht € 44,50 P.P 
keuze uit runderstoof, kip saté of vispotje geserveerd met friet en 
salade. 


