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Eindelijk!

De nieuwe Military Mastermind Quiz is er 

weer!

Met een vertraging van bijna 1 jaar wegens onvoorzien omstandigheden, kan ik 
jullie met plezier aankondigen dat de 12de editie van de Military Mastermind 
Quiz door gaat op 

Zaterdag 31 Maart 2018
Locatie club- lokaal van de Tin Soldiers of Antwerp, Leugenberg
187/2  2180 Ekeren.

De quiz start om 19.00hr (stipt!) maar je kan reeds in het lokaal omstreeks 
16.00hr. Er wordt gezorgd voor een licht avondmaal voor degene die dat willen, 
en er zijn warme snacks en uiteraard drank beschikbaar gans de avond. Alles 
aan zeer democratische prijzen uiteraard!

De quiz bestaat uit 80 vragen, vele er van met meerdere antwoorden. Alles wat 
maar enigszins een een miltair aspect heeft komt aan bod, gaande van 
historische figuren en gebeurtenissen, oorlogs- films, wapens, heraldiek en zelfs 
mythologie.

Het aantal louter technische vragen is tot een absoluut minumum herleid zodat 
iedereen met een relatief goede algemene geschiedenis- kennis aan deze quiz kan 
meedoen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat er opeens zal gevraagd 
worden welke kleur van knopen de Zwitserse Bereden Mariniers hadden in 
1815.

De quiz wordt, gezien het internationale karakter, zowel in het Nederlands als 
het Engels voorgesteld.

Er mogen teams gevormd worden van minimum 3 tot maximaal 5 personen. 
Prijs per persoon is 5,- Euro. Dat geld wordt nadien opnieuw verdeeld onder de 
drie winnende teams volgens een bepaalde verdeelsleutel, maar uiteraard is de 

hoofdprijs de  prestigieuze Military Mastermind Trofee.



Vorige edities van de MM quiz zijn steeds een uitermate prettige aangelegenheid
geweest en deze belooft, indien mogelijk, zelfs nog beter en gezelliger te worden.

Inschrijven (per team) kan op email adres willieb@skynet.be of via tel 0477318238

Ik kijk er echt naar uit jullie allemaal te zien op 31 Maart!

Willie Bogaerts
ere voorzitter Tin Soldiers of Antwerp

Het gebruik van smartphones,tablets of enig ander electronisch hulpmiddel, is strikt verboden en 
leidt tot uitsluiting van de speler en/of het ganse team.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

At last!

The new  Military Mastermind Quiz is back!

After a delay of almost a year, due to unforeseen circumstances, I am most 
pleased to be able to announce that the 12th edition of the Military Mastermind 
Quiz will be held on 

March 31st 2018
Location clubhouse Tin Soldiers of Antwerp, Leugenberg 
187/2 2180 Ekeren

The quiz starts at 19.00hrs (sharp) but the clubhouse will be open from 16.00hrs.
A light  supper will be provided for those interested and hot snacks and drinks 
will be available all night. All at very democratic prices of course!

The quiz consists of 80 questions, many of those with multiple answers. Anything
remotely to do with  a military aspect is included , from historical figures and 
events, war- movies, weaponry, heraldry and even mythology.

The number of purely technical questions have been reduced to an absolute 
minimum, so that anyone with a solid knowledge of history can compete with 
this quiz. You don't have to worry that all of a sudden you will be asked to give 
the  button- colour of the Swiss Horse Marines  in 1815.
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Because of the international character of the quiz all questions will be posed in 
both English and Dutch.

Teams from min. 3 to max. 5 people. Price per person is 5,- Euro That money 
will be re- distributed after the quiz to the three winning teams, but obviously 
the main prize is the much coveted 

Military Mastermind Trophy.

All previous editions of the MM quiz were without exception a very fun and 
oddly relaxing event ,and there is every indication that this one will be , if 
possible, even better.

Registering (as a team) can be done at e-mail address willieb@skynet.be or at tel
0477318238.

Really looking forward to seeing you all here on March 31st!

Willie Bogaerts

Hon. Chair Tin Soldiers of Antwerp

The use of smartphones , tablets or any other electronic aid is strictly forbidden and will lead to the 
exclusion of the player and /or team.
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