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Op donderdag 12 oktober werd naar jaarlijkse traditie de VEA Quiz georganiseerd door 

VEA en VEA jongeren en dit ondertussen al voor de 6de keer. Omwille van de enorme 

verkeerschaos in Antwerpen afgelopen donderdag werd er uiteindelijk – iets later dan 

gepland – met 46 ploegen gestart met de strijd om de fel begeerde wisselbeker. 
    

 

 

Gedurende 10 vragenrondes en 4 bonusrondes over 

doorgaans logistiek getinte thema’s werd de kennis 

getest van de 230 aanwezige deelnemers. 

Geluidsfragmenten, havens, de wereldkeuken maar ook 

sport, film, muziek, … passeerden allen de revue.  

 

 

Na een ongelofelijk spannende nek-aan-nek strijd mocht uiteindelijk CMA-CGM 

(Logistics) met de hoofdprijs naar huis. Tijdens het jaarlijks VEA kerstdiner op 14 

december in Antwerp Hilton Old Town zal de wisselbeker officieel worden overhandigd en 

rest de eeuwige roem voor de winnaars. 

  
 

 

TOP 5 uitslag: 

   

PLOEGNAAM FIRMA PLAATS 

The Open Tops CMA-CGM (Logistics) 1 

Go smart, Go Gosselin Gosselin Forwarding Services 2 

The Africa Disconnection NileDutch Belgium 3 

Bolloré de balzac Bolloré Logistics Belgium 4 

All the president's men II Ipsen Logistics 5 

  

Klik hier voor de volledige uitslag. 

   
 

 

Ook werd er door de organisators gestemd voor de origineelste naam. Deze werd dit jaar 

toegekend aan GROUP-GTS met hun ploegnaam “Ter land… ter zee en in de lucht 

doen we niet!”. 

  

Na de uitreiking van de prijzen kon nog verder nagepraat en genetwerkt worden. 

  

VEA wil hierbij nog alle aanwezigen danken voor de schitterende avond en natuurlijk 

hopen wij iedereen terug te mogen ontmoeten op de volgende editie van de VEA Quiz in 

2018. 
 

 

 

Met speciale dank aan volgende  sponsors die het mede mogelijk gemaakt hebben om van de 6
de

 
editie van de VEA quiz een geslaagde avond te maken:  
Portmade - GTS – Geybels Transport Service - BE-Trans - Alaska Software - ECU Worldwide Belgium - 
Remant - Geodis Belgium - KVG Trans - Fiege Forwarding Belgium - Havenbedrijf Antwerpen - KGH 
Customs Services - Cargoliner Belgium - Fresh Connection - Portilog - De Kraakfabriek - Brasserie Dock's 
- Hilton Antwerp Old Town - BNP Paribas Fortis - Contargo - Grimaldi Belgium - Hollanders Carl - 
Interfreight Antwerp - JAS Forwarding Worldwide Belgium - KMO-Insider - Van Laer & Van Mechelen 
Advocatenkantoor - Mexico Natie - Titan Cargo - Broekman Logistics - Organi - MSC Belgium - Trafuco - 
NDB Logistics - Transport Broodthaers - Transport Joosen - DP World Antwerp - DEX Transport - 
Deertrans - Transport Verlinden -    

 

  

   

 

 

VEA - Vereniging Expediteurs Antwerpen 

Brouwersvliet 33 - 2000 Antwerpen 

Tel.: + 32 3 233 67 86 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

   

 

 

http://www.vea-antwerpen.be/Download.ashx?id=31524
http://www.portmade.com/eng/general.php
http://www.group-gts.com/nl/home-nl/
https://be-trans.be/
http://www.alaskasoftware.be/
http://www.ecuworldwide.com/
http://www.remant.be/
http://benelux.geodis.com/
http://www.kvgtrans.be/
http://www.fiege.com/fiege-group/locations/belgium/
http://www.portofantwerp.com/nl/havenbedrijf-antwerpen
https://kghcustoms.com/be/
https://kghcustoms.com/be/
http://cargoliner-europe.com/
http://www.freshconnection.be/nl/home.aspx
http://www.portilog.be/
https://kraakfabriek.be/index.html
https://www.docks.be/en/
https://www.docks.be/en/
http://www.hiltonhotels.com/nl_NL/belgie/hilton-antwerp-old-town/?WT.mc_id=zELWAAA0EU1WW2PSH3Nano4DGBrandx&WT.srch=1&utm_source=AdWords&utm_medium=ppc&utm_campaign=paidsearch&campaignid=300114999&adgroupid=23220398559&targetid=kwd-32034171569
https://www.bnpparibasfortis.be/
https://www.contargo.net/
http://www.grimaldi.napoli.it/en/filiale_grimaldi_lines.html
http://www.hollanderscarl.com/
http://interfreight.be/
http://jas.com/GlobalOffices/Pages/Office.aspx?OfficeId=10
http://www.kmo-insider.biz/
http://www.vlvm.be/
http://www.vlvm.be/
http://www.mexiconatie.be/
http://www.titancargo.be/
https://www.broekmanlogistics.com/nl-NL/home
https://www.organi.be/en/home
https://www.msc.com/bel?lang=en-gb
http://trafuco.eu/?noredirect=nl_NL
http://trafuco.eu/
https://www.tbtransport.be/
http://groupjoosen.be/
http://www.dpworld.be/Pages/default.aspx
http://www.dextransport.be/
http://www.deer.be/
http://www.verlindenbouw.be/
http://twitter.com/VEACEB
https://www.linkedin.com/groups/6521604
http://www.vea-antwerpen.be/
mailto:vea@vea-ceb.be
https://www.youtube.com/channel/UCdXW2xkGj3Og8da0EftYt-g
https://plus.google.com/109231250255074627690/posts

