
Petje op petje af Quiz 

80 jaar SV Dalfsen 

 

Een reis door de historie 

 

 

1. Op het terrein van welke horecagelegenheid werd ooit gevoetbald door AVV, een van 

onze voorlopers? 

Petje op: Het Roode Hert   

Petje af: Het Oude Station 

Antwoord: Petje op: Het Roode Hert (in 1936) 

 

2. AVV stond eerst voor Ankummer Voetbal Vereniging. Later kregen diezelfde letters 

een nieuwe betekenis. Welke was dat? 

Petje op: Algemene Voetbal Verenging 

Petje af: Aanvallende Voetbal Vereniging 

Antwoord: Petje op: Algemene Voetbal Verenging (vanwege toestroom Dalfsenaren, 

er waren op een gegeven moment meer Dalfsenaren dan Ankummers) 

 

3. Waarom werd AVV in 1939 ontbonden? 

Petje op: Er was een conflict binnen de vereniging 

Petje af: Veel spelers werden opgeroepen voor de dienstplicht. 

 

Antwoord: Petje af: Veel spelers werden opgeroepen voor de dienstplicht. 

 

 

4. In 1942 werd de vereniging opnieuw opgericht, in de kapsalon van Jan Rientjes. In 

welke straat stond deze kapsalon? 

Petje op: Wilhelminastraat 

Petje af: Prinsenstraat 

 

Antwoord: Petje op: Wilhelminastraat. In de kapsalon van Jan Rientjes was de 

voetbalsport steevast een onderwerp van gesprek bij veel van zijn vaste klanten. 

 



5. De naam werd opnieuw AVV. Waarom? 

Petje op: Omdat er nog shirts waren met die letters erop 

Petje af: Omdat de bezetter de oprichting van een nieuwe club niet toestond 

 

Antwoord: Petje af: Omdat de bezetter de oprichting van een nieuwe club niet 

toestond. 

 

6. Tegen welk probleem liep AVV aan in de eerste jaren na de heroprichting in 1942? 

Petje op: Er was geen geld voor een bal en voetbalschoenen 

Petje af: Voetballen op zondag was verboden door de gemeenteraad 

 

Antwoord: Petje af: Voetballen op zondag was verboden door de gemeenteraad. Pas 

nadat de gemeente hierover een rechtszaak verloor, mocht dit wel. 

 

7. In 1945 verhuisde de club naar het dorp Dalfsen. Waar ging het spelen? 

Petje op: Wilhelminastraat, tegenover begraafplaats. 

Petje af: Vechtdijk, vlakbij de brug. 

Antwoord: Petje op: Wilhelminastraat, tegenover begraafplaats. Caféhouder Bernard 

Lenferink stelde daar een veld beschikbaar en zijn café werd het clubcafé. 

 

8. In 1955 en 1956 werd de club twee keer achter elkaar kampioen. Geert Wildvank was 

destijds voorzitter, keeper én aanvoerder. Hij overleed in 2018 en mocht (op 5 dagen 

na) maar liefst 99 jaar oud worden. Wat was zijn bijnaam als keeper? 

Petje op: De Zwarte Spin 

Petje af: De Zwarte Panter 

 

Antwoord: Petje af: De Zwarte Panter. Geert Wildvank had dezelfde bijnaam als de 

toenmalig keeper van Oranje, Frans de Munck. 

 

9. Pas vele jaren na de oprichting werd de naam gewijzigd van AVV naar SV Dalfsen. De 

vereniging kreeg er ook een afdeling gymnastiek bij. In welk jaar? 

Petje op: 1963 

Petje af: 1968 

 

Antwoord: Petje op: 1963. Het was toenmalig gemeentesecretaris Arend Vrielink die 

de aanzet gaf tot deze mijlpaal. 

 

10. In 1969 verhuisde SV Dalfsen samen met ASC’62 naar Sportpark Gerner. Wat waren 

de kosten van dit complex? 



Petje op: 120.000 gulden 

Petje af: 1,2 miljoen gulden 

 

Antwoord: Petje af: 1,2 miljoen gulden. Burgemeester Volgers verrichte de 

openingshandeling. 

 

11. In 1973 werd er nieuwe sport beoefend binnen de omnivereniging SV Dalfsen. 

Welke? 

Petje op: Korfbal 

Petje af: Honkbal 

 

Antwoord: Petje op: Korfbal. In 1986 werd dit een zelfstandige afdeling en later werd 

het opgeheven. 

 

12. Onze clubkleuren zijn overigens afgeleid van een andere Overijsselse voetbalclub. 

Welke? 

Petje op: Go Ahead Eagles 

Petje af: Go Ahead Kampen 

 

Antwoord: Petje op: Go Ahead Eagles. Ankummer Boys werd ooit opgericht door 

schoolmeester Van der Meulen en die had gevoetbald bij Go Ahead Eagles. 

 

13. In 1976 won SV Dalfsen de Burgemeester Volgers-Cup. Wie nam als aanvoerder de 

trofee in ontvangst? 

Petje op: Jan Grobbee 

Petje af: Bart Bergman 

 

Antwoord: Petje op: Jan Grobbee. Jan debuteerde in 1959 als vijftienjarige in het 

eerste elftal, hij speelde daar uiteindelijk 18 jaar. 

 

14. In 1984 werd SV Dalfsen kampioen en volgde promotie van de onderafdeling naar de 

‘grote KNVB’. De kampioenswedstrijd tegen Mariënheem eindigde in een 2-1 zege. 

Wie maakten de Dalfser doelpunten? 

Petje op: Wim Kamphuis en Erik Kampman 

Petje af: Frans Nijenhuis (Trees) en Nico Klumper 

 

Antwoord: Petje op: Wim Kamphuis en Erik Kampman. Na een 0-1 achterstand 

maakte Wim gelijk en uiteindelijk maakte Erik de winnende goal. 

15. In 1993 volgde zelfs promotie naar de 3e klasse. Welke ploeg werd in de nacompetitie 

na verlenging verslagen? 



Petje op: VV Heerde 

Petje af: V&K 

 

Antwoord: Petje af: V&K. Tegen V&K (Vlugheid en kracht) uit Twello eindigde het na 

verlenging in 2-1. De wedstrijd werd gespeeld in Heerde. 

 

16. Wie nam in deze wedstrijd kort voor tijd de winnende treffer voor zijn rekening? 

Petje op: Jeroen Booijink 

Petje af: Henri Noordman 

 

Antwoord: Petje af: Henri Noordman. Een rake kopbal in de laatste minuut zorgde 

voor groot feest in Dalfsen. 

 

17. SV Dalfsen leverde door de jaren heen meerdere talenten af die het profvoetbal 

haalden. René Eijkelkamp kwam zelfs tot interlands. Hoeveel? 

Petje op: 6 

Petje af: 9 

 

Antwoord: Petje op: 6. René viel drie keer in en werd zelf ook drie keer gewisseld. 

 

18. Stefan Buitenhuis kwam tot 35 wedstrijden in het profvoetbal bij Go Ahead Eagles. 

Hij speelde samen met twee latere Oranje-internationals. Wie waren dat? 

Petje op: Jan Kromkamp en Victor Sikora 

Petje af: Paul Bosvelt en Ugur Yildirim 

 

Antwoord: Petje op: Jan Kromkamp en Victor Sikora. In de seizoenen 1998/1999 en 

1999/2000 speelde Stefan bij de Eagles, om daarna te verkassen naar HHC 

Hardenberg. 

 

19. Recenter is de overstap van Maarten Pouwels naar de Eagles. Hij scoorde direct bij 

zijn competitiedebuut. Tegen welke club? 

Petje op: MVV 

Petje af: Jong FC Utrecht 

 

Antwoord: Petje af: Jong FC Utrecht. In de 76e minuut kwam Maarten binnen de 

lijnen en vijf minuten later was het al raak. Wedstrijd eindigde in 5-0. 

 

20. Voor zover bekend werd de grootste competitiezege ooit van SV Dalfsen genoteerd 

op 18 november 2012. Welke ploeg werd op Gerner met 12-1 terug naar huis 



gestuurd? 

Petje op: Haarle 

Petje af: Wesepe 

 

Antwoord: Petje af: Wesepe. Doelpuntenmakers voor Dalfsen: Chiel Huisjes (4), Erik 

Koedijk (4), Ronald Kooyman (2) en Remco Hultink (1). 

 

21. Rond die tijd werd Remco Hultink ooit voor drie wedstrijden geschorst vanwege 

vermeend natrappen. Welke ploeg was de tegenstander? 

Petje op: Koninklijke UD 

Petje af: De Gazelle 

 

Antwoord: Petje op: Koninklijke UD. Na het opsturen van videobeelden werd de 

schorsing teruggebracht naar 1 wedstrijd. De Koninklijke UD-speler kreeg juist 8 

wedstrijden schorsing. 

 

22. In 2017 vierden we ons 75-jarig jubileum met een wedstrijd tegen PEC Zwolle. Wat 

was de uitslag? 

Petje op: 0-11 

Petje af: 0-8 

 

Antwoord: Petje af: 0-8. Zo’n 2.000 toeschouwers zagen hoe SV Dalfsen dubbele 

cijfers wist te voorkomen. 

 

23. Welke Zwolle-speler was die middag topscorer met 2 goals? 

Petje op: Mustafa Saymak 

Petje af: Ted van de Pavert 

 

Antwoord: Petje af: Ted van de Pavert. De centrumverdediger mocht in de slotfase 

voorin staan en was twee keer trefzeker. 

 

24. In het jubileumjaar 2017 werd SV Dalfsen kampioen in de 4e klasse, op bezoek bij 

Holten. Wat is de naam van dat sportpark? 

Petje op: Meermanskamp 

Petje af: De Pastoorsmoat 

 

Antwoord: Petje op: Meermanskamp. Een 1-1 gelijkspel was voldoende om het 

eerste kampioenschap sinds 1984 te kunnen vieren. 



25. In dat jaar bouwden we ook een tribune, voor 1 euro overgenomen van een andere 

vereniging. Welke? 

Petje op: USV 

Petje af: SV Nieuwleusen 

 

Antwoord: Petje af: SV Nieuwleusen. Door nieuwbouwplannen bij SV Nieuwleusen 

was deze tribune daar overbodig geworden. 

 

26. Een jaar later volgde gelijk het kampioenschap in de 3e klasse. Welke ploeg moest 

eraan geloven in de kampioenswedstrijd? 

Petje op: SC Erica 

Petje af: EMMS 

 

Antwoord: Petje af: EMMS. Het kampioensduel met SC Erica was in de 2e klasse 

(2019). 

 

27. In 2018 zou PEC Zwolle weer op ons sportpark gaan oefenen, maar dat ging niet door 

omdat supporters met elkaar op de vuist gingen in een bos. Welke ploeg zou de 

tegenstander zijn? 

Petje op: SV Meppen 

Petje af: Preußen Münster 

 

Antwoord: Petje af: Preußen Münster. Het ging mis in een bos bij Lierderholthuis. 

Daarop ging de wedstrijd niet door, omdat de politie de veiligheid niet meer kon 

garanderen.  

 

28. Welke SVD’er kroonde zich in 2015 tot beste keeper van Nederland is zijn 

leeftijdscategorie? 

Petje op: Niels Krijnen 

Petje af: Jorick Maats 

 

Antwoord: Petje af: Jorick Maats. Inmiddels bijna wekelijks uitblinker bij 

derdedivisionist Staphorst. 

 

29. De dropping vond al plaats nog voordat de kantine er stond. Welk café was destijds 

de uitvalsbasis voor dit evenement? 

Petje op: De Brinkhof 

Petje af: Marktzicht 

 

Antwoord: Petje op: De Brinkhof. De dropping werd zeker al in de jaren vijftig 



gehouden, voordat we in 1969 een kantine kregen. Deelnemers hadden de opdracht 

om terug te keren bij de Brinkhof, aan de Wilhelminastraat. 

 

30. Welk Dalfser feest in het voorjaar werd jarenlang mede-georganiseerd door SV 

Dalfsen? 

Petje op: Damovo 

Petje af: Oranjefeesten 

 

Antwoord: Petje op: Damovo. Afkorting staat voor: Dalfser Motor Voetbal. In 1957 

voor het eerst, in 2018 voor het laatst georganiseerd. 

 

Benaderingsvragen: 

 

1. Hoeveel stoeltjes heeft onze tribune? 

2. Jeroen Kamphuis is topscorer aller tijden volgens de telling van VoetbalOost. Op 

hoeveel competitiegoals staat hij? 

3. Dalfsen 1 was bijzonder productief tijdens het kampioensjaar 16/17 in de 4e klasse. 

Hoeveel competitiedoelpunten werden er dat seizoen gemaakt? 

4. In welk jaar organiseerde de plaatselijke politie voor het eerst het voetbaltoernooi 

voor scholen in Dalfsen? 

5. Hoeveel ‘Feijens’ hebben er in het eerste elftal van AVV / SV Dalfsen gespeeld? 

6. Hoeveel jaar is Jan Grobbee inmiddels lid? (AVV en SV Dalfsen) 

 

1. 188 stoeltjes 

2. 125 doelpunten 

3. 92 doelpunten 

4. 1959 

5. 6 (Theo, Gerad, Hennie, Anton, Johan en Tonny) *vraag bedacht door Bennie O. 

6. 70 jaar (vanaf 1952) 


