
De complete lijst met vragen en antwoorden van de Grote Online Voetbalquiz van vv
Gemert

RONDE 1:

1. Het rugnummer 1 wordt eigenlijk altijd gedragen door keepers. Een uitzondering
hierop vormde deze speler, die in 1978 wereldkampioen werd met het Argentijnse
elftal. Wie is deze legendarische middenvelder? B. Osvaldo Ardiles

2. Joost Habraken is al vele jaren een van de sterkhouders van vv Gemert. Bij welke
team/teams heeft hij naast vv Gemert allemaal gespeeld? D: PSV en Helmond Sport.

3. Een spelregelvraag. Een speler krijgt een ingooi. Hij gooit terug op de doelman, maar
de bal rolt in eigen doel. Wat doet de scheidsrechter? B: Hij kent de andere partij een
hoekschop toe.

4. In 1958 vond deze competitiewedstrijd plaats tussen Gemert en Schijndel, toen nog
op het sportpark aan de Molenstraat. Wie maakte het eerste doelpunt namens vv
Gemert? B: Hans van Wetten

5. Dennis Bergkamp schoot Nederland op het WK in 1998 naar de halve finale met de
2-1 tegen Argentinië. Het was een weergaloos doelpunt, na een diepe pass van
Frank de Boer. Hoe nam Bergkamp die lange bal aan? B; Met zijn rechtervoet.

6. Marinus van der Velden, beter bekend als ‘Meester van der Velden’ was vele jaren
voorzitter van de club en een legendarisch persoon binnen onze vereniging. Hij was
leerkracht en hoofd op een school in Gemert. Welke? C: Komschool

7. Wat is de nationaliteit van de doelpuntmaker van FC Groningen in het filmpje? B:
Argentijns

8. Wanneer is de staantribune aan de oostzijde van het hoofdveld van vv Gemert in
gebruik genomen? B: Bij de start van het seizoen 1995-1996

9. Welk voetbalplatform doet het qua interactie beter op Instagram dan de Amerikaanse
tv-ster Kim Kardashian? C: 433

10. Frank Rijkaard stond eind jaren tachtig in de belangstelling van PSV. Wat zou de
middenvelder van Ajax naast een lening van 30.000 gulden krijgen als hij zou gaan
voetballen in Eindhoven? B: Philips stereotoren

RONDE 2

1. Wie is de speelster van het Nederlands vrouwenteam op de foto: C: Aniek Nouwen
2. Frans Derks, de legendarische Nederlandse scheidsrechter, nam in 1974 een

nummer op met een bekende Nederlandse voetballer. Wie was dat? B: Willem van
Hanegem

3. Hans van Wetten is de alltime-topscorer van vv Gemert met 201 officiële doelpunten
in het eerste elftal van de zwartwitten. Fred Donkers trof 148 keer doel. Wie is de
nummer drie: A: Jacco Hoffmans

4. In de tweede wedstrijd van het WK 2014 in Brazilië, tegen Australië, zaten er twee
spelers van PSV in de selectie van Oranje. Wie waren dat? A: Georginio Wijnaldum
en Memphis Depay

5. In de zomer van 1999 speelde Gemert in de tweede ronde van de KNVB-beker een
historische wedstrijd tegen FC Twente. FC Twente won in de verlenging met 2-1. Wie
maakte het beslissende doelpunt? A: Scott Booth



6. Wie won met Ajax als zowel trainer, als speler het landskampioenschap? D: Rinus
Michels

7. In 2010 werd Gemert kampioen in de hoofdklasse, voor de tweede keer. In de
beslissende competitiewedstrijd tegen Dijkse Boys scoorde Bas van der Reijken de
bevrijdende 0-2. Wie was de maker van het eerste doelpunt? C: Jorzolino
Falkenstein

8. Waarom is freestyle voetballers Soufiane Touzani nooit doorgebroken als
profvoetballer? B: Hij moest stoppen vanwege een lichamelijke afwijking.

9. Hoe wordt de mythische save genoemd die René Higuita, doelman van het
Colombiaanse elftal, deed in 1995 op Wembley in een wedstrijd tegen het Engelse
nationaal elftal. B: The Scorpion Save

10. VV Gemert heeft ooit een eigen carnavalsvereniging gehad. Wat was daarvan de
naam? C: De Durdreiers

RONDE 3:

1. Hoe heet deze Afrikaanse nummer 3, die 109 interlands speelde, daarin 51 goals
scoorde en onder andere in de Serie A, de Premier League en de Turkse Süper Lig
uitkwam. D: Asamoah Gyan.

2. Het vrijwilligersmonument van vv Gemert is een eerbetoon alle alle mensen die zich
dag in-dag uit belangeloos inzetten voor de club. Het werd opgericht kort na het
overlijden van zo’n GVV’er in hart en nieren. Wie was dat? C: Joop Hijzelaar

3. Aan het begin van seizoen 1970-1971 was Johann Cruĳff langdurig geblesseerd. Op
30 oktober 1970 maakte hĳ zĳn rentree tegen PSV. In deze wedstrĳd droeg hĳ niet
zĳn vaste rugnummer, maar nummer 14. Vanaf dat moment was dit zĳn vaste
nummer bĳ Ajax en het Nederlands elftal. Wat was hiervoor zĳn vaste nummer? A: 9

4. PSV-verdediger Nicolas Isimat-Mirin veroorzaakte in het begin van het seizoen
2017-2018 met duw- en trekwerk drie strafschoppen. Hoe probeerde coach Philip
Cocu hem dit op de training af te leren? B: Hij gaf de verdediger tennisballen mee,
die hij moest vasthouden

5. Hoeveel keer is het Gemertse ballonfestijn inmiddels georganiseerd op de
voetbalvelden van vv Gemert? B: 3x

6. Gary Lineker presenteerde het Britse voetbalprogramma Match of the Day eens in
zijn boxershorts. Het ging om een weddenschap, die hij verloor. Welke? C: Dat zijn
voormalige club Leicester City kampioen zou worden van Engeland.

7. Meer dan eens kwam het voor dat zowel de vader als de zoon in het Nederlands
elftal heeft gespeeld. Welk vader-zoon-duo hoort daar niet bij? D: Hans Kraay sr. en
Hans Kraay jr.

8. Jos Maas is al sinds jaar en dag hoofdsponsor van vv Gemert. Met ingang van welk
seizoen staat bij de eerste elftal van de zwartwitten de naam ‘Oliehandel Jos Maas’
op het shirt? B: 1982-1983

9. Deze persoon werd driemaal wereldkampioen en werkt nu voor de KNVB. Over wie
hebben we het? A: Koen Weijland

10. Op 26 juli 2019 werd het nieuwe logo van vv Gemert gelanceerd. Waarvoor staat de
opvallende gouden rand? A: Gouwe clubmensen



RONDE 4

1. Wie is de Nigeriaanse voetballer, die onder andere bij Ajax, Inter Milan en Arsenal
speelde? B: Nwanko Kanu

2. Tijdens de live-uitzending van de bekerwedstrijd Gemert-Feyenoord werd op 27
september 2018 ontplofte twitterend Nederland. Waar ergerden veel kijkers zich
aan? D: Het geluid van een dweilorkest

3. In dit filmpje zegt commentator Jack van Gelder dat Wesley Sneijder 22 cm groot is.
Maar wat is werkelijk de lengte van Wesley Sneijder?: C: 170 cm

4. Hoeveel jeugdteams van vv Gemert spelen op dit moment op divisie-niveau? B: 5
5. Welke twee landen verloren evenveel finales als Nederland op een WK? A: Duitsland

en Argentinië
6. Welke Gemert-speler heeft echt in het nationaal elftal gespeeld? A: Chris Jorissen
7. Welke voetbalclub ging afgelopen jaar “viral” op Tik Tok met een dansje uit India? B:

Bladella
8. Bij welke Gemertse voetbalfamilie speelde opa, zoon en kleinzoon langdurig in het

eerste elftal: B. Famiie Hazenveld
9. Welke twee spelers wonnen eerst als speler en daarna als coach een WK? A: Franz

Beckenbauer en Mario Zagallo
10. Welke Gemertse supporter sprak de woorden 'Komaan Gimmert!' in het clublied van

vv Gemert? A: Cor vd Ven

RONDE 5

1. Georginio Wijnaldum speelt met rugnummer 5 bij Liverpool. Maar wie is de
Tsjechische voetballer die eerder met nr. 5 bij Liverpool speelde? A: Milan Baros

2. Welke speler van vv Gemert bemachtigde na de bekerwedstrijd tegen Feyenoord het
shirt van Yassin Ayoub, maar merkte even later dat het kledingstuk uit zijn tas
gestolen was. A: Dennis Groen

3. Een speler speelt de bal in het strafschopgebied met zijn scheenbeen terug op de
keeper, die bal vervolgens gewoon oppakt. Wat doet de scheidsrechter? A: Hij laat
doorspelen

4. Welke bekende Twitteraar ging op zijn verjaardag gewoon de jeugd van RPC
trainen? D: @aad300/Aad de Mos

5. Waar speelde Kevin Keegan, de hoofdrolspeler in dit filmpje, buiten Engeland? B:
Hamburger SV

6. Welke beker heeft cupfighter Gemert niet gewonnen? D: De TOTO Amateurcup
7. Sari van Veenendaal heeft eens uitgelegd waarom ze begon met keepen. Welke

uitleg gaf zij? A: Ze kon niet tegen haar verlies en vond het minder erg als ze zelf de
ballen doorliet, dan dat iemand anders dat deed.

8. Welke bewerking over de 35+ competitie is onjuist? D: In de 35+ wedstrijden mag
men geen sliding maken.

9. Welke club speelde de meeste seizoenen in de Eerste Divisie tot nu toe? C: FC
Eindhoven

10. Welke twee oud-internationals zijn trainer geweest in Gemert? D: Jan Renders en
Joek Brandes

RONDE 6



1. Welke nr 6 speelde samen met Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Marco van Basten bij
AC Milan? B: Franco Baresi

2. Welke prins stond op nr 832 in het jubileumplaatjesboek bij het 100-jarig bestaan van
vv Gemert? A: Wessel ter Hoeven

3. Wat is het enige land dat geen enkel WK voetbal gemist heeft? A: Brazilië
4. Onze club heette jarenlang RK GVV. Na een straf van het bisdom van Den Bosch

mochten we ons één jaar lang geen RK (Rooms-Katholiek) noemen. Hoe kwam dat?
A: Er was een dansbal georganiseerd

5. Wie was de aanvoerder van de Oranje Leeuwinnen in de EK-finale tegen
Denemarken in 2017? C: Sherida Spitse

6. Wie was de eerste Gemert-speler die een overstap maakte naar het betaald voetbal?
A: Theo Simons

7. Wie maakte namens Oranje de meeste doelpunten op WK-eindtoernooien? D:
Johnny Rep

8. Van wie is de uitspraak: “This is the first cup en there kommen er nog more”? A:
Hendrik Pieter de Jongh

9. Tegen welke club uit het betaalde voetbal speelde Gemert 1 in juli 1987 een
oefenwedstrijd in Gemert? A: Feyenoord

10. Wie was de laatste Nederlandse winnaar van de Gouden Schoen, de prijs voor de
topscorer van Europa? D: Roy Makaay


