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Een pubquiz is een interactief spel in kroeg of café. 
Teams van 2 tot 5 personen proberen antwoord te 
geven op 80 uiteenlopende en uitdagende vragen. Het 
team dat de meeste vragen goed beantwoordt, wint 
de quiz.

Een goed lopende pubquiz maakt een rustige avond 
in uw café bruisend en omzetrijk. Deelnemers betalen 
een klein deelnamebedrag (bijv. €2,50 p.p.) waarmee 
u de organisatiekosten al bij een klein aantal teams 
terugverdient. Gasten geven tijdens het ±2 uur 
durende spel al snel €10,- per persoon uit aan hapjes 
en drankjes.  

Wat is een pubquiz?

Waarom een pubquiz?

Organiseer uw eerste 
quiz voor maar €25,-!

Snel van Begrip levert een handzaam 
Doe-Het-Zelf pakket. Dit bestaat uit: 
Een boekje met quizvragen
Een scoreformulier
Antwoordenboekjes voor de 
deelnemende teams
Minimaal 1x een afbeeldingenronde
Minimaal 1x een muziekronde
Posters (op verzoek)

Het pubquizpakket:
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Wat maakt snel 
van begrip uniek?

Voorbeeldronde 
* c o n n e c t i e

Onze quiz stimuleert samenwerking en discussie 
door de nadruk op beredeneervragen (zie 
voorbeeld hiernaast). 

Een Snel van Begrip quiz is altijd verrassend door 
de grote variatie in rondes. Naast rondes met 
afbeeldingen en muziek maken wij regelmatig 
rondes met een extra puzzel-element zoals de 
connectieronde (zie voorbeeld hiernaast).

Als klein gepassioneerd team hebben wij 
kwaliteit hoog in het vaandel staan. Met een 
gedegen kwaliteitscontrole doen wij ons uiterste 
best om foutloze quizzen te leveren. 

Wij garanderen in uw kroeg unieke vragen voor 
iedere quiz. 

Wat is zowel een lichaamsdeel als een 
tropische plant? 

Je vliegt naar de hoofdstad van een land dat 
wél grenst aan Kroatië en Oostenrijk, maar 
niet aan Italië. Welke 3-letterige code staat er 
op je bagagesticker? 

Welke Nederlandse meisjesnaam is het 
Latijnse woord voor ster? 

In welke film uit 1995 speelt Antonio Banderas 
de rol van een gitarist die wraak neemt op een 
drugsbaron? 

Wie werd door Filips II na de beeldenstorm 
aangesteld als landvoogd der Nederlanden 
om orde op zaken te stellen? 

Spelen met taal: Welk merk zet je in vuur en 
vlam?

Over welke Nederlandse rivier gaan de 
Halvemaansbrug, Blauwbrug, Torontobrug 
en Utrechtsebrug?  

Wat kan er spreekwoordelijk uit een doosje 
komen? 

Hoe noemt men een krans van licht die 
ontstaat door de diffractie van zonlicht door 
een wolk? 

Wat is de connectie tussen de antwoorden 
op bovenstaande vragen?

*antwoorden op www.snelvanbegrip.nl/flyer

Deze beredeneervraag laat deelnemers met 
elkaar discussieren.

Voor de feitjes-liefhebbers: dit type vraag mag in 
een pubquiz niet ontbreken.

De connectie kan helpen om onbeantwoorde 
vragen alsnog in te vullen.

Wij komen altijd persoonlijk langs voor advies om van 
onze quiz in uw kroeg een succes te maken!

advies op maat

Vraagsoorten


