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Sportbroekje aan, fijne schoentjes, iets van lycra en daar gaan 
we met de eerste vraag.

Hieronder een elftalfoto van een Nederlandse voetbalclub.
a   Van welke club is deze elftalfoto?   
b   Van welk seizoen is deze foto?   
c   Om 1 speler staat een cirkel, wie is deze speler?
d   Bij welke club was hij afgelopen seizoen werkzaam?
e   Hoe noemt men in de volksmond het trainingscomplex
     van deze laatste club?
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Da’s nog eens gedurfd!
In een internationale wedstrijd voor onder 21 schoot een 
voetballer expres naast bij een penalty omdat deze speler het 
niet eens was met de reden van de penalty door de 
scheidsrechter. 
Wie was die stoere speler die de penalty expres mis schoot?
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Grote genade, wat is dit nou weer voor een sport?
Ja, dat is nou precies wat we van júllie willen weten.
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Welke andere betaald voetbal-club in Nederland is net als 
Feyenoord genoemd naar een stadswijk?

Nederland heeft sedert 1994 in de atletiek een Europees 
record. Hoe heet het onderdeel waarvan wij (ahum) het record 
in handen hebben? Wij vragen een specifiek antwoord.
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Je ziet hier 5 jeugdfoto’s van olympische medaillewinnaars. 
Een gouden medaille levert 3 punten op, zilver 2 punten en 
brons 1 punt.  Zet de sporters in de juiste volgorde beginnend 
met de sporter met het hoogste aantal punten aflopend naar 
de sporter met het minste aantal punten. 
Namen hoeven we niet te weten, dus gewoon a-b-c-d-e 
noteren in de gevraagde volgorde.

a                                             b

c                                              d

e
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Dat lijkt erg onhandig maar toch is het zo.
Bij welke sport komt het merendeel van de deelnemers 
achterstevoren over de finish?
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Nou, die heeft ver gefietst naar de start! 
Welke Afrikaanse wielerronde werd in 2016 door een 
Nederlander gewonnen?
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Honkbal en softbal lijken sprekend op elkaar. Scoren is mogelijk
door het lopen via honken naar de zogenaamde thuisplaat. 
De andere partij verdedigt. Maar er zijn uiteraard verschillen. 
Welke onderstaande bewering over softbal in vergelijking
met honkbal is juist:

a  Het spel kent 7 innings, groter veld, grotere bal 
b  Het spel kent 7 innings, kleiner veld, grotere bal 
c  Het spel kent 7 innings, kleiner veld, kleinere bal 
d  Het spel kent 9 innings, groter veld, grotere bal
e   Het spel kent 7 innings, groter veld kleinere bal

Welke inwoner van het Loo werd in 2016 3de op een WK ?
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vraag 12

Mag niet ontbreken in deze categorie: 
iets over de Tour de France.
Dus:
in welk jaar werd onderstaand Tour-parcours afgelegd?

Bij welke sport kun je krassen, koppelen en nog punten halen
ook?
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Aha, eindelijk, een vraag over vrouwenvoetbal.
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Wie zie je hier?
a  linksboven
b  rechtsboven
c  rechtsonder
d  linksonder 
e  hoeveel doelpunten scoorden zij gezamelijk op 
    het EK van 2017

In 12 minuten zoveel mogelijk meters afleggen. Een test 
bedacht door een Amerikaanse arts. Hij is inmiddels 87 jaar 
dus zoveel meters zal hij niet meer afleggen in z’n eigen test.
Wat is zijn voornaam?
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Hier zie je 5 plattegronden van “sportvelden”.
Noem bij elk veld de juiste sport.

a                                                       b

c                                              d

e

Het college van B & W van de gemeente Bergeijk gaat als 
teambuilding een avond Bowlen in Valkenswaard. Onze 
burgemeester, Arinda Callewaert, bleek een ware kampioen en
 won alle partijen glansrijk. Hieronder één van haar scores. 
Hoeveel punten heeft ze hier bij elkaar gegooid?
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Welke club speelt in dit stadion? 
(Tip: wij denken niet dat Terlo er ooit tegen zal moeten spelen)

We kennen allemaal de kreten “diepgaan, drukzetten, 
hoog staan” want dat horen we elke week op de voetbal-
velden. Maar uit welke tak van sport of uit welk spel komen
de volgende termen?
a   Kegeltjesparcours
b   Verdubbelsteen
c   Rotterdamse Variant
d   Pendulum-opslag
e   K-X-H Gebroken lijn
f    Zweet (de zwaarste post)
g   Knotszwaai
h   Barrel
i    Atout
j    Belle



           categorie SPORT
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 

(doe)vraag 19

           categorie SPORT
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 

vraag 20

Op de accomodatie van vv Terlo bevindt zich natuurlijk een 
ballenhok. Alles zit achter slot en grendel. 
Een aantal ballen zit onzichtbaar in kasten, maar een groot 
aantal zit in rekken met gaas ervoor. Die kun je dus zien en dus 
ook tellen en misschien een beetje schatten.
Nou, dat mogen jullie dus doen. 

Hoeveel ballen zit er nu achter het gaas in het ballenhok van 
vv Terlo?

Wat is de (aan het Grieks ontlede) naam voor een renbaan 
zoals onderstaand?
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Bekende sporters? Oh ja? Wie zijn dit dan?

 a                               b

 c                               d

 e
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De plattegronden van 5 circuits all-over-the-world.
Rijd in gedachten één of meerdere rondjes en vertel ons 
welke circuits het zijn.
Wel een beetje voorzichtig in de bochten!

 a                                          b

c                                           d

 e
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We gaan weer fietsen!
Welke ééndaagse wielerklassieker wordt hier afgebeeld?
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Deze voormalig ACMilan speler is nu president van zijn land.
Knap gedaan, dat zie ik Robert Kaal nog niet doen.
Wat is zijn naam?

           categorie SPORT
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 

vraag 25
De naam van een bekende Nederlandse honkbalclub is 
ontleend aan de streek waar ze spelen. Dat wil zeggen, aan
de oud-nederlandse naam van die streek.
De logische vraag: hoe heet die honkbalvereniging?
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Bij welke sport of welk spel horen onderstaande attributen/
onderdelen/gereedschappen?

a                                              b

c                                              d

e                                               f

g                                               h

 
 i                                                j
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We hebben graag mooie schoentjes aan bij het sporten. En dan 
liefst een hip merk, da’s belangrijk. Maar stel dat we nu van 5
schoentjes het logo “weggummen”. Weet je dan nog wel van 
welk merk die schoen is? Of zijn we dan helemaal de weg kwijt?

a                                             b

c                                               d

e

Meervoudig kampioen Etienne Bax uit Bergeijk reed niet alleen. 
In wereldkampioenschapswedstrijden had ie in de loop der tijd 
6 bakkenisten. Wij noemen er eentje: Kaspars Stupilis.
Wie waren die andere 5? De namen graag.



           categorie SPORT
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 

vraag 29

           categorie SPORT
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 

(doe)vraag 30

Jullie dachten het al, waar blijft toch die irritante vraag over 
schaken? Nou hier is ie.
Na de openingszetten ontstaat onderstaande stelling.
Hoe wordt deze opening genoemd? (En nee, het is niet de 
stelling van Pythagoras)

Beeld met een aantal teamleden het woord KWIS uit.
Zonder hulpmiddelen, dus puur door gebruik te maken van je
eigen lichaam
Zet het resultaat op de foto 
en plaats deze foto op 
jullie USBstick.

Zo mag het maar hoeft het niet >>
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Sommigen weigeren het een sport te noemen, anderen vinden 
het zelfs topsport. De organisatie weigert zich in die discussie te 
mengen bang als zij is om één van die zwaargewichten tegen
het lijf te lopen. We hebben het hier trouwens niet over sumo-
worstelen maar over darts.
Even serieus: 
wie wordt beschouwd als de bedenker van die eigenaardige 
nummering op het hedendaagse
standaard dartbord?

De voetbaleredivisie is een speeltuin waarin verschillende 
nationaliteiten rondlopen. 
Hoeveel verschillende nationaliteiten telt bijvoorbeeld de 
26 man sterke selectie van PSV volgens eigen zeggen?

Twee personen met een beetje balgevoel. Die moeten toch in 
je team te vinden zijn. 
Stuur ze volgens het tĳdschema 
naar vv Terlo en daar zal duidelijk 
worden wat we van hen verlangen.
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