
Bravis Babes winnen pubquiz Personeelsvereniging 

Secretaresses Cliëntzaken Joyce Groen, Marijke de 

Zeeuw en Patricia Hoveijn, oftewel de Bravis Babes, 

hebben de pubquiz van de PV in Café De Keuning in 

Steenbergen gewonnen. In een zinderende strijd met 

de nummer 2, team Witte Gij Wa met daarin Riël de 

Groot (Marketing en Communicatie), Rian IJzermans 

en Maarten van de Winkel (Medische Beeldvorming), 

wonnen de Babes met maar 3 punten verschil.  

Groot succes 

De pubquiz werd voor de eerste keer georganiseerd door 

de PV. “En het was een groot succes”, zegt organisator 

José van de Winkel. De zaal zat/stond goed vol, er waren 

in totaal 15 teams samengesteld vanuit verschillende 

afdelingen uit het ziekenhuis. Met klinkende teamnamen 

als Komkommernieop, O ja en SLLLLIV begon het bonte 

gezelschap vol goede moed aan de quiz. Er werden in 

totaal 8 rondes gespeeld in verschillende categorieën; 

Algemeen, TV&Film, Showbizz, Foto’s, Nieuws, nog een ronde Algemeen, Sport en Muziek. 

Elke ronde kende 10 vragen, zowel open vragen als multiple choice. Elk goed antwoord 

leverde 1 punt op, er waren dus in totaal 80 punten te verdienen.  

Lastige vragen 

Met vragen als hoe heet de baby van Chantal Janzen (Bobby), in welke eredivisieclub speelt 

Mike van Duinen (Excelsior) en welk festival opent jaarlijks het festivalseizoen (Paaspop in 

Schijndel) knokten en gokten de Babes zich naar de welverdiende eerste plaats met 59 

punten. De dames waren uitzinnig van vreugde, dit hadden ze niet verwacht! Ze mochten 

een mooi bierpakket mee naar huis nemen. Hekkensluiter van de avond was Team O Ja, 

bestaande uit Karien Houtepen, Willie van Nassau, Anique van Kalmthout, Diella van 

Terheijden (polikliniek chirurgie). Ook zij gingen naar huis met een mooie bierprijs. Of de 

Bravis Babes hun titel kunnen verdedigen in een volgende editie van de pubquiz is nog niet 

bekend. “Als het aan ons ligt wel, het was erg leuk om te doen en te winnen!”, aldus de 

Babes.  

 

De winnaars       " de Bravis Babes "                 

van links naar rechts:   

Martijn Hagens (quizmaster), Patricia Hoveijn, 

Joyce Groen, Marijke de Zeeuw 

 

 

De winnaars van de poedelprijs     " Team O Ja "         

van links naar rechts: 

Anique van Kalmthout, Willie van Nassau, Karien 

Houtepen, Diëlla van Terheijden 


