
Graalcompetitie 
 
Doel: doorheen het jaar zo veel mogelijk punten verzamelen, de eerste bond krijgt een prijs 
 
Prijs: een schildje voor elke leider van de winnende bond. 
 
Punten verdienen: De bonden kunnen in 5 categorieën punten verdienen die bij elkaar 
opgeteld worden. Daarnaast kunnen er ook punten bijgegeven of afgetrokken worden voor 
gedrag tijdens activiteiten. De categorieën zijn: 

- Aanwezigheid: per activiteit van de graal waarop een bond (vanaf 2 personen) 
aanwezig is, krijgt een bond 10 punten 

- Wedstrijden op een activiteit: De teams die op het podium eindigen bij 
graalactiviteiten krijgen extra punten. De eerste krijgt 15 punten, de tweede 10 en de 
derde 5. De vijf activiteiten waarop dit kan zijn: 

1. Brugge op z’n kop 
2. Graalium: hierbij wordt gekeken hoe elke bond verkleed is en vecht 
3. WC-tocht 
4. Quest 
5. Voetbaltornooi 

- Jaaropdrachten: Hierbij moeten de interbondelijke relaties aangescherpt worden 
door naar evenementen van andere bonden te gaan. Elke bond heeft tot het laatste 
evenement van de Graal (voetbaltornooi 22 april) om deze te voltooien. 

1. Ga naar een evenement/baravond van 3 verschillende andere bonden. Neem 
een foto met iemand van de bezoekende bond, ontvangende bond en iets 
waardoor duidelijk is over welk evenement het gaat. Elke bond die hierin 
slaagt krijgt 20 punten. 

2. Langste handelsroute: De bond die het verste reist om andere bonden te 
bezoeken wint deze en krijgt daarvoor 20 punten. Hiervoor worden alle 
afstanden van bondsbezoekjes (evenement/baravond van een andere bond) 
opgeteld. De afstand geldt van de lokalen van de gastbond naar die van het 
evenement. Voor bonden met meerdere lokalen wordt het lokaal waar de 
Graal op bondsbezoek komt als lokaal genomen. Een verplaatsing van 5 km 
levert dus meer op dan 4 van 1 km. Neem een foto met iemand van de 
bezoekende bond, ontvangende bond en iets waardoor duidelijk is over welk 
evenement het gaat. 

- Communicatie: De bond die als eerste inschrijft per activiteit of als eerste antwoord 
op globale e-mails van Suzy krijgt 5 punten. 

- Extra challenges: Gedurende het jaar zullen er eenmalige opdrachten uitgevoerd 
moeten worden. Afhankelijk van het opzet krijgt het podium (15-10-5), iedereen die 
slaagt (10), of de eerste/beste (10) punten. 
Challenge zaterdag 29/9: Bij de eerste challenge zal elke bond die wil deelnemen een 
lijstje met 10 zaken moeten doorsturen naar de instagram van KSA De Graal. Voor 
elke overeenkomst met een andere bond krijgen beide bonden een punt. Als meer 
dan 2 bonden hetzelfde gekozen hebben, zijn er voor elke bond ook meerdere 
punten te verdienen. Op 29/9 wordt de opdracht om 17.30u op de instagram van 
KSA De Graal gezet en loopt om 17.45u af. De bonden hebben dus een kwartier om 
te antwoorden. Bij een ex aequo wint het team dat het eerste geantwoord heeft. 


