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vraag 1 
Welke voormalig A1 speler van een club uit de bollenstreek is nu ergens op de wereld een 
echte prins? 
Antwoord = Dennis Verbaas 
 

vraag 2 
Terlo 1 beleefde een moeilijk seizoen 2018-2019. Maar het kan nog erger: het 1e team van 
welke club in Brabant Zuidoost heeft in dat seizoen de meeste doelpunten tegen gekregen? 
Antwoord = Sterksel 
 

vraag 3 
In de Tour de France van dat jaar wordt onze Colombiaanse vriend John Darwin Atapuma 
Hurtado 69e in het eindklassement op meer dan 2 uur en 35 minuten. Chapeau! 
In dat zelfde jaar staat een etappe geprogrammeerd waarvan het profiel er uitziet als 
onderstaand. 
Over de hoeveelste etappe hebben we het? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoord = 16e (in 2018) 
 

vraag 4 
Er is een socialmedia-icoontje dat is genoemd naar een bekende sporter. 
Wat is die “Nick name” van dat icoontje? 
Antwoord = Larry (the Bird) 
 

vraag 5 
Van wie was het ontwerp voor de eredivisiebal in seizoen 2017-2018 ? 
Antwoord = Henk Schiffmacher 
 

vraag 6 
Sinds welk jaar mag bij volleybal de voet gebruikt worden om de bal te spelen? 
Antwoord = 1994 
 

vraag 7 
Welke Nederlandse ex-profvoetballer heeft dezelfde achternaam als een voormalig Zuid-
Afrikaans president? 
Antwoord = Sjaak Swart 
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Antwoord =  
a Squash 
b Honkbal 
c voetbal 
d Golf 
e Tafeltennis 
f Waterpolo 
g Tennis 
h Handbal 
j Basketbal 
k Hockey 

 

 
 
vraag 8 
Op zaterdag 1 juni jl. ging Terlo met de bus naar Den Bosch om de beker op te halen. We 
weten hoe het is afgelopen. Maar het seizoen van JO11 en JO12 was uitmuntend. Wat weten 
jullie eigenlijk over deze sterren op ‘t Loo? 
a. Hoe vaak heeft JO12 gewonnen in de competitie 2018-2019? 
b. Er zijn 2 jongens overgegaan van JO11 naar JO13. Zij mochten de bekerfinale nog wel 
meespelen met de JO11. Welke 2 namen zoeken wij? 
Antwoord = a. 2   b. Luuk van Beek en Stef Bierens 
 

vraag 9 
Welk land heeft als eerste een Formule 1 race georganiseerd in Afrika? 
Antwoord = Marokko 
 

vraag 10 
Zelfs als je er de ballen verstand van hebt moet de vraag te doen zijn. Welke sport hoort bij 
welke bal? (de ballen staan onderling niet in de juiste maatverhouding) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vraag 11 
Kijk nog een keer naar bovenstaand plaatje en zet de ballen in de juiste volgorde van groot 
naar klein. Begin met de grootste en gebruik de bijbehorende letters. 
Antwoord = J-C-F-H-K-B-G-D-E-A 
 

vraag 12 
Dit is Rufus de havik.  
Noem 2 sport- complexen die hij beschermt 
tegen gevleugelde indringers. 
Antwoord = Wimbledon, Lord’s cricket ground, Fulham (Craven Cottage) 
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vraag 13 
Welke sporten worden hier weergegeven?     
Let op, wij vragen een uiterst precies antwoord! 
 
 

Antwoord =  
a gewichtheffen 
b Hippisch springen 
c Moderne vijfkamp 
d Wielrennen BMX 
e Hippische dressuur 
f Schoonspringen 
g Judo 
h Beachvolleybal 
j Paralympische triatlon 
k Zitvolleybal 

 
 
 
 

vraag 14 
Over wie hebben we het hier? 

 
Antwoord = Luuk de Jong 
 

vraag 15 
Wie herinnert zich niet het Terlo voetbalplaatjesboek i.s.m Plus Luyksgestel. Maar nu de 
vragen: 
a  Op pagina 18/19 staat een mooie bal. Van welk team is deze bal? Terlo 1 
b  Wie staat er op de JO9-2 pagina in roze polo op de foto?      Harold Jansens 
c  Wie heeft het boek geproduceerd?         Tomorrow Promoties 
d  Wat was de prijs van het boek om de plaatjes in te plakken?      € 4,95 
e  Hoeveel foto’s moest je sparen om het compleet te krijgen?     367 
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vraag 16 
Even een trauma (voor sommigen dan) behandelen....... In mei van dit jaar hield Ajax bijna 
heel voetballend Nederland in zijn greep. Van alle kanten kwam er hulp, met als één doel, 
het behalen van de Champions League finale. Het doel was binnen handbereik tot die 95ste 
minuut. Toen schoot Lucas Moura de droom aan diggelen. 
a  De hoeveelste goal van Lucas was deze goal in het Champions League seizoen 2018-2019 
b  Hoeveel wedstrijden had hij hiervoor nodig? 
Antwoord = a. 5e goal en   b.  11 wedstrijden (afbeelding is gephotoshopt) 
 

vraag 17 
In 2010 droegen bijna alle spelers van het Nederlands voetbal- elftal een XX tijdens het WK 
in Zuid-Afrika. Het XX zou dankzij twee ingebouwde hologrammen de natuurlijke energie-
stromen in het lichaam optimaliseren waardoor de drager meer evenwicht, kracht, lenigheid 
en uithoudingsvermogen kreeg. De fabrikant moest snel erkennen dat de claims nergens op 
stoelden. De bedenkers van het XX verloren alle rechtszaken ter wereld. In Nederland 
verloren XX hun aantrekkingskracht nadat we in Zuid-Afrika de finale tegen Spanje verloren. 
Wat bedoelen we met XX? 
Antwoord = Balans armband 
 

vraag 18 
In de paardenwereld zijn er tal van woorden en uitdrukkingen die we misschien wel ooit 
hebben gehoord of, als je er hele- maal in zit, goed kent. Hieronder een lijstje van 10: haal 
die ene eruit die niet in het rijtje thuishoort. 
a  Voltigeren  
b  Longeren  
c  Schouderbinnenbeenwaarts  
d  Volte halve baan  
e  Beenbeschermers  
f  Gebroken lijn  
g  Sperriem  
h  Bakstuk  
j   Piaf  
k  Springschoen 
Antwoord = C 
 

vraag 19 
Simpel! 
Welke Deense voetballer won met zijn Nederlandse club 9 x het landskampioenschap en 1 x 
de Europacup 1? 
Antwoord = Jan Heintze 
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vraag 20 
Vijf F1 bolides op Dinky Toy formaat. Maar wie zijn de teambazen bij elke wagen? 

 
Antwoord =  
a Christian Horner 
b Andreas Seidl 
c Mattia Binotto 
d Cyriel Abiteboul 
E Toto Wolf 
 

vraag 21 
Radio Tour de France, de ultieme zomerradio. Als de finish in zicht is schalt de “finishtune” 
uit de luidsprekers.  
Maar 
a hoe heet dat muziekstuk en 
b noem de trompettist/componist? 
Antwoord = a.  Tarantuella   en   b. Rein van den Broek 
 

vraag 22 
Deze (wedstrijd)sport beoefen je óf alleen óf met z’n 2-en 
óf met z’n 3-en óf met z’n 4-en óf met z’n 5-en óf met z’n 9-en. Welke sport is dat in 
vredesnaam? 
Antwoord = Roeien 
 

vraag 23 
Als je deze 4 plaatjes ziet, aan welke sport denk je dan? 

 
Antwoord = Formule 1 
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vraag 24 
Hij duikt regelmatig op: die halve zool die uitgedost als de duivel en gewapend met een 
drietand meeholt met de renners in de Tour de France. 
Maar hoe luidt zijn echte naam? 
Antwoord = Dieter Senft 
 

vraag 25 
Nu we het toch over Tour de France hebben,  
kijk eens naar dat knappe wielrenshirtje van  
Jumbo-Visma. Er ontbreekt echter iets, maar wat? 
Antwoord = simpel.nl 
 

vraag 26 
De Formule 1. Heel Nederland wordt gek als Max Verstappen gas geeft. Wij dachten dat het 
erom ging wie als eerste over de finish komt, maar nu vinden ze het ook al leuk om bij te 
houden wie de snelste pitsstop/bandenwissel maakt. Nou zeg het maar.  
a wie heeft die? 
b wat is de exacte tijd? 
Antwoord = a. Max Verstappen/ Red Bull en   b. 1.88 seconden 
 

vraag 27 
Kleren maken de man? Onzin, het zijn de haartjes die het doen. Wie is deze sporter die 
sneller van haardracht wisselt dan van ondergoed 
 
 
 
 
 
Antwoord = Neymar 
 

vraag 28 
Wat was er zo bijzonder aan de Elfstedentochten van 1933 en 1941 die deze deed afwijken 
van alle andere? 
Antwoord = Tegen de wijzers van de klok in gereden 
 

vraag 29 
Je ziet hier 5 merken. Welke voetbalclubs worden door hen gesponsord?  

 

Antwoord =  
a Helmond Sport 
b Volendam 
c Knegselse Boys 
d RKC 
e  Dosko ‘32 Bladella 
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vraag 30 
Niets is mooier in de sport dan een pakkende bijnaam. Geef ons de namen van de 
bijbehorende sporters. 
a De Adelaar van Hoogerheide  
b De Blonde Pijl 
c De Condor van Varseveld  
d FedExpress 
e De Gespierde Spijker  
f The Hunter 
g Het Orakel van Betondorp 
h The Green Machine  
j      Pluisje  
k   De Vliegende Huisvrouw 
Antwoord =  
a Harm Ottenbros 
b Willy Brokamp/ Alfredo di Stefano 
c Robert Gesink 
d Roger Federer 
e Falko Zandstra  
f Klaas Jan Huntelaar 
g Johan Cruijff 
h Michael van Gerwen 
j Diego Maradonna 
k Fanny Blankers Koen  
 

Doevraag 31 
Stuur 2 teamleden (soepel van geest en lichaam) volgens het tĳdschema naar Jong 
Nederland. Daar wordt duidelijk wat de vraag zal zijn. Antwoorden ter plekke invullen en 
achterlaten in de handen van de organisatie. 
Wees volledig “zen” en de vraag is makkelijk te beantwoorden. 
Antwoord =  
a. Adelaar 
b. Boom 
c. Dolfijn 
d. (Neerwaartse) hond 
e. Schildpad 
f. Kameel 
g. Kaars 
h. Ploeg 
j. Kraanvogel 
k. Kindhouding 
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Doevraag 32 
Begeef u met 2 sportieve teamleden volgens het tĳdschema naar de gymzaal in het 
Gemeenschapshuis Terlo. Een uitgelezen mogelijkheid om uw sportieve aspiraties de vrije 
hand te geven. De organisatie legt uw prestatie vast. De kans om nog een ticket naar Tokio 
2020 veilig te stellen? 
Wie weet. 

 
Doevraag 33 
Ook nu vragen wij om 2 teamleden volgens het tĳdschema af te vaardigen en wel naar De 
Timpaan. Daar wacht een opdracht van welhaast Olympisch niveau. De organisatie noteert 
het resultaat zodat een ieder zich volledig op zijn opdracht kan concentreren. 
 


