5 EDITIE VEA QUIZ
DE

13 oktober 2016
Gisterenavond namen 47 ploegen in de Ark Antwerpen deel aan de 5de 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.

Schenker NV sleept voor de tweede keer de wisselbeker in de wacht
De titel van “slimste expediteur van Antwerpen 2016” ging na een spannende strijd naar
Schenker NV met hun ploeg “Schenkert ze nog eens vol”. Ook in 2013 mochten ze de
wisselbeker in ontvangst nemen.
Tijdens het jaarlijks VEA kerstdiner op 15 december in Antwerp Hilton Old Town zal de
wisselbeker officieel worden overhandigd en rest de eeuwige roem voor de winnaars.
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FIRMA
SCHENKER NV
HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
MSC BELGIUM NV
GOSSELIN FORWARDING SERVICES NV
SHIPEX NV

PLOEGNAAM
SCHENKERT ZE NOG EENS VOL
DE DOCKERS
MSC BELGIUM NV
GOFORIT!
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Ook een prijs voor de origineelste naam werd uitgereikt en werd dit jaar weggekaapt door FIEGE
FORWARDING BELGIUM NV voor hun originele ploegnaam “Fiegeranten”.
Wij danken alle aanwezigen voor de schitterende avond en hopen iedereen terug te mogen
ontmoeten op de volgende editie van de VEA Quiz.

Met speciale dank aan volgende sponsors die het mede mogelijk gemaakt hebben om van de 5de editie van de VEA
quiz een geslaagde avond te maken:
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