
DE GROTE 

TROMPETTERCUPQUIZ 
50 vragen 

 

 
 

1. Hoeveel ballen won Waalre in totaal in de 20-jarige historie van de Trompettercup? 

 

2. Welke Trompettercup-club bestaat volgend jaar 90 jaar? 

 

3. Welke twee Trompettercup-ploegen, die afgelopen seizoen op 2 oktober en op 26 maart tegen 

elkaar speelden, hadden op het eind van het seizoen exact hetzelfde doelsaldo? 

 

4. Er is slechts 1 ploeg die aanwezig is geweest op zowel de eerste als laatste prijsuitreiking. Welke?  

 

5. Van welke club was Casteren de allereerste tegenstander op het openingstoernooi van de 

betreffende vereniging? Hint: het was in 1933… 

 

6. Welke speler is de verbindende schakel op deze foto? 

 



7. Tegen welke doelman scoorde Anwar Janssen van RKVV Dommelen dit seizoen 6x?  

 

8. Welke twee ploegen wisten dit jaar geen enkele keer de nul te houden in de reguliere competitie?  

 

9. Welke ploeg heeft het vaakst (dus niet het meeste aantal ballen!) een greep uit de ballenruif van 

de Trompettercup mogen doen? 

 

10. Op 5 maart 2017 boekte deze ploeg haar laatste thuiszege. Vier vragen. Over welke club hebben 

we het? Wie was toen de tegenstander? Wat was de uitslag en wie scoorde voor de tegenpartij?  

 

11. 2e FC Uden, 3e WHV, 4e VOW… maar wie werd er 1 en in welk jaar was dat?  

 

12. Maak dit rijtje af… Unitas, EMK, PSV, Nuenen, FC Eindhoven, Geldrop, Stiphout Vooruit, EMK, 

Marvilde… En welke speler bedoelen we?  

 

13. Welke vereniging heette in haar voorlopende beginjaren MVC? 

 

14. Hoeveel deelnemers telde de Grote Trompettercup in het seizoen 2014/2015 en in hoeveel 

klassen speelden die teams?  

  

15. Welke Trompettercup-speler zoeken we hier? 

  
 

16. Hoeveel seizoenen is Heeze niet opgenomen geweest in de Trompettercup?  

 

17. De kans is aanwezig dat Beerse Boys en Wilhelmina Boys volgend seizoen tegen elkaar spelen in 

competitieverband. Wanneer was de laatste keer dat dat gebeurde in de Trompettercup? 

 

18. Wat is het verschil in het totaal -dat seizoen- gescoorde aantal doelpunten bij de laatste twee 

kampioenschappen van BES? 

 

19. Welke club bedoelen de Casteren Ultra’s met Cneczele? 

 

20. Welke ploeg hield dit seizoen 5 keer de nul en deed dat steeds buitenshuis? 

 



21. Bij welk sportpark is deze poort te vinden? 

 

 
 

22. Joris Hermans was in het seizoen 2013/2014 clubtopscorer bij Bladella met 19 goals. Maar wie 

was toen de tweede meest scorende man bij de blauwwitten? 

 

23. Welke ploeg heeft op dit moment de langst aaneengesloten serie met minimaal 1 doelpunt in 

competitiewedstrijden? 

 

24. Welke clubtopscorer van het eerste seizoen dat we de topschutterstanden bijhielden bedoelen 

we hier en voor welke club speelde hij? Hint: hij werd op jonge leeftijd hoofdtrainer. 

 

 
 

25. Welke ploeg eindigde als laatste in de Kleine Trompettercup in het seizoen 2002/2003?  

 

26. Wat was de uitslag van de laatste wedstrijd die Best Vooruit in de eerste klasse speelde en wie 

was toen de tegenstander? 

 



27. In 2010 degradeerde Hapert uit de vierde klasse. Welke ploeg gaf de promovendus van dit 

seizoen het laatste zetje? 

 

28. Rob van Breugel van RKVVO was in 2011/2012 topschutter van de Grote Cup met 26 goals. 

Hoeveel maakte hij er een seizoen later? 

 

29. Welke twee Trompettercup-ploegen hadden dit seizoen een link met het toekomstige SC Hoge 

Vucht? 

 

30. Welke ploeg eindigde in 2004 als 7e in de kleine Cup en als tweede bij de doelmannen? 

 

31. Van welke kantine op welk sportpark zie je hier een uitsnede? 

 

 
 

32. De ene ploeg speelde afgelopen seizoen in 3D, de andere tien jaar geleden. Welke trainer stond 

in beide seizoenen voor de groep en welke ploegen bedoelen we?  

 

33. Welke vier ploegen speelden in 20 jaar Trompettercup slechts 1 seizoen in de tweede klasse?  

 

34. Een cryptische… 29+37+18 goals = 1 in 2017/2018  

 

35. Wie was clubtopscorer bij Hoogeloon in het seizoen 2013/2014? 

 

36. Welke club bedoelen we met onderstaand plaatje?  

 

 
 



37. Bij welke club hoort dit eindstandenrijtje? 1e-12e-8e-5e-1e-5e-5e-11e-10e-14e 

 

38. Hoe vaak speelden Terlo en Knegselse Boys tegen elkaar in de Trompettercup? En wat was de 

meest doelpuntrijke uitslag? 

 

39. Welke speler hoort bij dit rijtje? Steensel - Bergeijk - DOSL 

 

40. Weer een cryptische: 2x degradatie: 1-0 en 2-2. Welke twee ploegen bedoelen we?  

 

41. Tegen welke club pakte EFC in 2009 het kampioenschap? Wie scoorden de doelpunten voor de 

Eerselnaren en uit welke Zeeuwse plaats kwam de scheidsrechter destijds?  

 

42. Welke ploeg werd in 2002 laatste in zowel de Kleine Cup als de strijd van de doelmannen? 

 

43. Welke speler van de week vindt onderstaand stadion het mooiste ter wereld en voor welke club 

speelde hij afgelopen seizoen? 

 

 
 

44. In zijn tweede seizoen als trainer van Wilhelmina Boys verloor Jurgen Elbers op 17 maart in eigen 

huis met 0-5 van Wodan. De voorzitter riep hem na afloop bij zich in de bestuurskamer. Wat werd er 

tegen Elbers gezegd. 

 

45. Welke club kon in 1936 kan een boete van 5 gulden niet opgebracht krijgen en verloor zo het 

lidmaatschap van de Kempische Voetbalbond?  

 

46. Bij welke ploeg speelde Ron van Ingen in het kampioensjaar van Oirschot Vooruit in 2008? En op 

welke positie? 

 

47. Welke drie spelers hebben in hun profieltje deze dame als mooiste vrouw ter wereld 

bestempeld? 



 
 

48. Welke ploeg scoorde dit seizoen 6x via een eigen doelpunt van de tegenstander? 

 

49. Welke Bosuil scoorde 2x in de allereerste Trompettercup-ontmoeting ooit tussen Valkenswaard 

en Rood-Wit Veldhoven? En in welk seizoen was dat? 

 

50. Welke drie eindwinnaars van de Kleine Cup kun je uit onderstaande woordenbrij halen?  

 

Dunde doelman mist val 
 

 

Een pittige quiz (of speurtocht), dat gaan we niet ontkennen, maar we zijn dan ook op zoek naar dé 

onvervalste Kempische amateurvoetballer-kenners. Wie scoort het hoogst in deze quiz? Om jullie 

een klein beetje te helpen hebben we de zoekfunctie op onze eigen website alvast laten staan  

 

Stuur je antwoorden in voor 1 juli naar het volgende mailadres: 

 

trompettercup@gmail.com 
 

Veel succes! 

 

 

 

 


