
 

 

Reglement Dorpskwis Princenhage 
Versie 20210907-1 

1 Een team mag bestaan uit 3 tot 5 personen met een minimumleeftijd van 16 jaar. Er kunnen 
maximaal 30 teams deelnemen. 

2 Per team mag er maximaal 1 (aspirant) lid van Stichting C.C. ’t Aogje deelnemen. 
3 De startopdrachten moeten worden uitgevoerd zoals bij deze opdrachten staat vermeld en uiterlijk 

om 19:30 uur worden ingeleverd in de vergaderzaal van Gemeenschapshuis De Koe! Oplossingen die 
na 19:30 uur worden aangereikt, leveren puntenaftrek op. 

4 De Dorpskwis Princenhage begint op een door de organisatie aangegeven tijdstip met het ophalen 
van de startopdrachten. Bij deze opdrachten mogen ook niet-deelnemers helpen. De verdiende 
punten van de startopdrachten zijn tevens de startpunten van de avond. 

5 De deelnemende teams moeten uiterlijk om 20:00 uur hun plaatsen ingenomen hebben, zodat met 
het avondprogramma gestart kan worden. Gedurende de avond worden de teams door 
medewerk(st)ers van Stichting C.C. 't Aogje begeleid. 

6 Aan de teams zullen vragen gesteld worden uit een aantal rondes in diverse categorieën. 
7 De antwoorden op de gestelde vragen moeten per ronde worden genoteerd op een daarvoor 

beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier zal telkens na elke ronde worden opgehaald door een 
medewerk(st)er van Stichting C.C. 't Aogje en worden ingeleverd bij de jury. 

8 Ieder goed gegeven antwoord in deze rondes levert een aantal punten op. Het aantal te behalen 
punten staat op het antwoordformulier. 

9 Het is tijdens de rondes toegestaan om onderling te overleggen tussen de leden van een team. 
10 Er mogen echter geen anderen dan de teamleden zich bij de tafel bevinden. 
11 Tijdens een ronde mogen deelnemers hun tafel niet verlaten. 
12 Tijdens de gehele kwis is het niet toegestaan om gebruik te maken van (digitaal) naslagwerk 

(telefoon/tablet/laptop e.d.) of in de zaal aanwezige achterban, indien dit wel gebeurt, zal dit leiden 
tot puntenaftrek of diskwalificatie. 

13 Alle teams nemen deel vanaf de startopdracht tot en met de laatste ronde. 
14 Indien er een gelijke stand is op plaats 1 t/m 5 of plaats 11, zal er een schiftingsvraag volgen om een 

beslissing tot stand te brengen. 
15 Het prijzenpakket voor deze Dorpskwis Princenhage wordt ter beschikking gesteld door de 

sponsoren van Stichting C.C. ‘t Aogje en bedragen respectievelijk: 
1e plaats € 200,00, 2e plaats € 125,00, 3e plaats € 75,00, 4e plaats € 50,00, 5e plaats € 25,00 

16 De prijs van de knutselopdracht bedraagt € 50,00 en wordt door de Prins toegekend en uitgereikt. 
17 De 11e plaats wint een verrassingsprijs. Daarnaast kunnen er diverse extra prijzen gewonnen worden 

door het goed beantwoorden van bonusvragen. 
18 De jury zal gevormd worden door de leden van de werkgroep Dorpskwis, aangevuld met leden van 

Stichting C.C. ’t Aogje. 
19 De door de werkgroep Dorpskwis gehanteerde bron is bindend. 
20 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de werkgroep Dorpskwis. 
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