4 EDITIE VEA QUIZ
DE

1 oktober 2015
Gisterenavond namen 47 ploegen in Stuurboord deel aan de 4de editie van de VEA Quiz die
georganiseerd werd door VEA en VEA jongeren. Diverse spelers uit de logistieke wereld
hebben alles op alles gezet om de fel begeerde wisselbeker in ontvangst te mogen nemen.

Gedurende 10 vragenrondes over doorgaans logistiek gerelateerde
thema’s werd de kennis getest van de 235 aanwezige deelnemers.
Aardrijkskunde, geschiedenis, actualiteit, … alles wat ook maar iets te
maken heeft met de logistieke wereld kwam aan bod.
Klik hier voor enkele sfeerbeelden.

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen sleept wisselbeker in de wacht …
De titel van “slimste expediteur van Antwerpen 2015” ging na een spannende strijd naar het
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen met hun ploeg “De dockers”.
VEA is zeer verheugd dat de vertegenwoordigers van het Gemeentelijk Havenbedrijf zich grondig
verdiept hebben in de leefwereld van de expediteurs en is er van overtuigd dat de trofee een
prominente plaats zal krijgen in het nieuwe Havenhuis.
Het zal een heuse uitdaging worden voor alle VEA leden om volgend jaar de wisselbeker terug in de
wacht te slepen…
Tijdens het jaarlijks VEA banket op 17 december in Antwerp Hilton Old Town zal de wisselbeker officieel
worden overhandigd en rest de eeuwige roem voor de winnaars.
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UITSLAG TOP 5

PLAATS
1
2
3
4
5

FIRMA
GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
DP WORLD ANTWERP
SCHENKER NV
BELFRUCO NV
SAFMARINE MPV

PLOEGNAAM
DE DOCKERS
DE STOUWERS
SCHENKERT ZE NOG EENS VOL
IMMER FORWARDS
SMPV OKE

UITSLAG
87%
79%
76%
76%
72%

Klik hier voor de volledige uitslag.

Ook een prijs voor de origineelste naam werd uitgereikt en werd
dit jaar weggekaapt door CEVA Freight Belgium NV voor hun
originele ploegnaam “Speagle eye”.
Wij danken alle aanwezigen voor de schitterende avond en
hopen iedereen terug te mogen ontmoeten op de 5de editie van
de VEA Quiz.

Met dank aan onze sponsors die het mede mogelijk gemaakt hebben om van de 4de editie van de VEA Quiz een geslaagde
avond te maken:
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