
Beste deelnemer

Dank voor uw interesse in onze quiz.

Ontstaan

Tijdens één van de vorige edities van de PAK Hearing, konden we merken dat de sfeer er 
niet helemaal inzat.
Drie jaar geleden hebben we met het Molenclassic team een nieuwe wending gegeven 
aan de PAK Hearing door het gebeuren te voorzien van hapjes.
Dat werd goed onthaald door het PAK bestuur, zodat de volgende editie op hetzelfde elan 
verder gewerkt werd.
Ons Molenclassic team vond dat er meer swung moest inzitten, dat het in feite een 
gezellige avond moet worden. 
Dan kwam er een lid over de brug met het voorstel om een quiz te organiseren.
Iedereen was direct enthousiast en zo ontstond er een quiz werkgroep.
Na enkele bijeenkomsten kreeg de quiz structuur en vond iedereen dat het mocht gezien 
worden.

Werking

Het wordt een quiz die uit 2 ronden bestaat van telkens 15 hoofdvragen en een tafelvraag 
(zoals wij ze noemen)
De hoofdvragen worden één voor één op een groot scherm geprojecteerd en verdwijnen 
na de bedenktijd.
Ondertussen moet er een tafelvraag opgelost worden. Hier kan één van de leden zich 
mee bezig houden, terwijl een ander deel van het team zich op de hoofdvragen 
concentreert. De tafelvragen dienen ook klaar te zijn nadat de laatste hoofdvraag gesteld 
is. Dus beide antwoordkaarten worden samen afgegeven.
De 2 ronden worden onderbroken door een pauze van ongeveer 30 minuten, om dan 
eerst over te gaan tot de antwoorden van de eerste ronde. Zodoende is iedereen terug 
waakzaam voor de tweede sessie. In die pauze worden de vragen gecontroleerd door de 
jury en hebben de deelnemers de tijd om een drankje te nuttigen en zoals het bij een 
Molenclassic wedstrijd de gewoonte is, zijn er ook braadworsten voorzien.
De vragen kunnen van autosport in al zijn disciplines, tot de gewone wegcode gaan. 
Wie het VAS reglement goed kent heeft al een goede basis.
Daarvoor is het raadzaam om een zo compleet mogelijk team samen te stellen.

De prijzen

De hoofdprijs is de gratis start aan de TAC rally in het criterium of een vermindering van 
325 euro op de nationale rally van TAC 2012.
Wie voor de hoofdprijs gaat, stelt best een team samen rond één piloot. 
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De prijzen worden op een tafel aangeboden waarvan de winnaar als eerste mag kiezen. 
Kiest de winnaar niet voor de hoofdprijs dan maakt uiteraard de tweede daar kans op, ... 
enz.

Hierbij kunnen we ook melden dat we een prijs voorzien hebben voor het team dat voor de 
baanpost gaat. Wij hebben een basispakket zend installatie kunnen verkrijgen ter waarde 
van 200 euro. 

Programma van de avond

vanaf 20u00 

Welkomsdrank aangeboden door PAK West Vlaanderen.

Openen van de avond  Boudewijn Baertsoen

Woordje van de PAK voorzitter

Deskundige uitleg van het HANS systeem

Vragenronde

Quiz deel 1

Pauze

Quiz deel 2

Pauze

Prijsuitreiking

.....
 
Inschrijving

Stuur je gegevens door naar chris.car@pandora.be! met de vermelding ‘autosportquiz’.
Gelieve hierbij de namen van uw teamleden te vermelden. Alsook uw teamnaam.

Besluit

Hoe dan ook, als deelnemer zal je er iets van opsteken en vooral plezier aan beleven.  

Wij wensen U alvast veel plezier toe en succes.

Het Molenclassic team.
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