LLT quizt 2.0
Ward Coeckelbergs & Torkild Eyer
Vorig jaar vond voor de eerste keer ‘LLT quizt’ plaats. Het werd een kleine,
gezellige quiz die smeekte om een tweede editie. En dus staken we de koppen
bijeen. Een meer toegankelijke zaal vinden, stond naast het opstellen van
quizvragen en het bijeen zoeken van prijzen
bovenaan ons to do-lijstje. Die zaal vonden
we uiteindelijk in Herent, in het Multicultureel
centrum Paul de Maeseneer. Het was eerder
een klein zaaltje, maar groot genoeg voor alle
deelnemers.
Hoewel het uur van afspraak op 13u45 (op
zondag 23 februari laatstleden) was
vastgelegd, kwamen de eerste mensen al
een half uur eerder toe. Wie eerst komt, eerst maalt en dus konden zij rustig hun
plaatsje in de zaal uitkiezen. Intussen legden wij met de hulp van Lidia, Suzy en
Marjolijne, helpende handen voor één dag, de laatste hand aan de
voorbereidingen (prijslijsten ophangen, tafelnummers kleven, cake snijden,…).

Rond 14u00 ging de quiz van start. Quizzers kregen net als vorig jaar een
honderdtal vragen uit de klassieke categorieën als geschiedenis, wetenschappen
of sport voorgeschoteld.
Met een varia-alfabetronde, pre-solocarrière muziekronde probeerden we de
kennis van de kandidaten nog net iets meer uit te dagen. De lay-out van de
begeleidende presentatie werd verzorgd door Huy Lam Quang, iemand van VHC
die we vorig jaar op de themadag hebben leren kennen.
Meerdere mensen gaven te kennen dat de quiz wat aan de moeilijke kant was.
Maar niemand deed het echt slecht. ‘Beter laat dan nooit’ en ‘Fonny’s familie’
maakten weliswaar een kloof met de rest, maar deze laatsten eindigden al bij al
niet zo ver van elkaar in de eindstand (zie hieronder).
En iedereen haalde meer dan de helft van de punten. Niets aan de hand dus.
In de alternatieve competitie (tussen LLT-ploegen en ploegen van sympathisanten)
moest LLT evenwel de duimen leggen. Met een gemiddelde van 60,33 haalden ze
een twaalftal punten te weinig om de sympathisanten af te drogen. Zij haalden een
gemiddelde van 72,25.
De uitslag zag er als volgt uit:
1) Beter laat dan nooit
2) Fonny’s familie
3) Senseo
4) De oudstrijders
5) De groentjes
6) Los lest
7) Tafel 7
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Ten slotte willen we nog enkele mensen zeer hard bedanken: Lidia, Suzy en
Marjolijne voor het laven van de dorstige en het stillen van de hongerigen, Huy
voor de hulp bij het maken van de presentatie, Elien voor de hulp bij het
verbeteren van de rondes, en verder iedereen die bij het organiseren van de quiz
betrokken was. Ook willen we ‘Beter laat dan nooit’ feliciteren met de overwinning
en verdient ‘Senseo’ stevig in de bloemetjes gezet te worden. ‘Senseo’ is de enige
ploeg die zowel aan de eerste als aan de tweede ‘LLT quizt’ deelnam. Bedankt!

