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Het was alweer 6 jaar geleden dat de grijze hersencellen van de schakers eens op een 
andere manier op de proef gesteld werden.  Dus dachten wij van Soc&Cul we organiseren 
een quiz op de 1ste lentedag van het jaar.

En velen dachten er ook zo over want met een opkomst van 9 ploegen kunnen we spreken 
van een succes.  Verschillende ploegen werden samengesteld: 
Mama’s en papa’s met hun kroost, mannen onder elkaar, mix van (ex-) bestuursleden, een 
mama in spé combinatie jong – oud en zelfs niet schakers waren van de partij.



Soc&Cul (en voor 1x keer bijgestaan door Marc Van Son) had een 8-tal rondes voorbereid 
en 4 ‘smakelijke’ proevertjes.  Verschillende thema’s kwamen aan bod.  Het ene thema al 
wat moeilijker dan het andere.  Zo waren er de traditionele vragen rond aardrijkskunde, 
wetenschappen en sport.  Bij de muziekvragen mocht je zeker niet kleurenblind zijn!  En als
Gentenaar had je dan weer een stapje voor  op de cultuur- en fotoronde... En hoewel we 
allen fiere Gentenaars zijn bleek het niet evident  om de vragen rond ‘de 4 in 2014 
overleden Gentenaren’ te beantwoorden. Het herkennen van onze mooie stad ging dan weer
wat vlotter met de Gentse ‘fotoronde’.

De rondes werden opgevrolijkt met ‘smakelijke tussendoortjes’.  Een aperitiefhapje en 
soepje waarvan resp. de kruiden en de ingrediënten dienden herkend te worden.  Met de 
pils proef is het nu bewezen: de goedkopere Cara pils wordt herkend maar Stella, Jupiler, 
Maes en Heineken zijn moeilijk te onderscheiden (misschien valt het toch te overwegen om 
Heineken in de club te tappen?!).  Tenslotte mochten de pastaliefhebbers verschillende 
soorten pasta herkennen.

Alle teams hebben zich uitstekend ingezet en door de inzet van de “Joker” (verdubbeling 
punten) en “Nar” (halvering punten) bleef het spannend tot aan de laatste ronde.  

Maar er kan maar 1 de winnaar zijn en dit werd uiteindelijk “2FM”.  Proficiat aan Marie-José, 
Myriam, Fanny en Frederiek.  



Maar uiteraard ook proficiat aan alle ploegen die deelgenomen hebben.

Hier het overzicht scoreblad:

Tot slot willen we Olaf bedanken voor het verzorgen van de audio installatie en assistentie 
en support op avond zelf. Bedankt Olaf!

We kunnen spreken van een leuke geslaagde avond, afwezigen hadden ongelijk.

We kijken al uit naar de volgende niet-schaak-activiteit in onze club.  Hopelijk ben jij er dan 
ook (weer) bij.
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