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Voorwoord

Een paar jaar geleden bracht een vreemde samenloop van 
omstandigheden mij op een ongezellige woensdagavond 
naar een nog ongezelligere sporthal in Maassluis, waar 
Hans-Jörgen Nicolaï de dertiende editie van het Nederlands 
kampioenschap Voetbalquiz presenteerde.
 Ik trof er zo’n driehonderd hardcore voetbalfreaks aan. 
De meeste van hen zagen er bedrieglijk normaal uit, hoewel 
je wist dat al hun hoofden vol oude standen en scores, gele 
kaarten en toeschouwersaantallen, statistieken en stadion-
namen zaten. Er liepen mensen rond in wier geheugen  gelijk 
een laatje opensprong wanneer ze het logo van  Metalist 
 Charkov onder ogen kregen en er dan hun hand niet voor 
zouden omdraaien om ook nog de topscorer te noemen, als-
mede de ruststand van de onlangs gespeelde bekerderby 
 tegen Dinamo Tblisizqprslostvskayasportski.
 Ik was beland in de subcultuur van de feitenfetisjisten, de 
mierenneukers onder de voetballiefhebbers, het exclusieve 
domein van de jongens en mannen die hele jaargangen van 
Voetbal International uit hun hoofd kennen. 
 Er werd ook een aparte taal gesproken, opgebouwd uit 
voetbalanekdotes en geschraagd door allerlei obscure 
 statistieken. Als je in dit gezelschap een willekeurig  iemand 
de raadselachtige reeks Volendam-Motherwell-Volendam-FC 
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Zwolle-Reading-1. FC Nürnberg voorhield, was de kans groot 
dat hij zonder met zijn ogen te knipperen antwoordde: Elroy 
Kromheer.
 Er klonk die avond een lage bromtoon uit het gezelschap 
op, want dit was een wereld zonder vrouwen. Er zijn in 
 Nederland nauwelijks dames te vinden die de behoefte voe-
len elkaar te willen aftroeven door het spuien van tamelijk 
nutteloze kennis. Dit soort avonden bestaan er alleen voor 
mannen, of beter nog: voor jongens. Het is de grote mensen 
variant op vechten op het schoolplein, fietsen zonder handen 
en slootjespringen tegelijk. Het is kijken wie het verst kan 
plassen, maar dan met pen en papier.
 Iemand had gezegd dat je het best zelf kon meedoen om te 
ervaren wat het is, zo’n NK Voetbalquiz. Dus daar zat ik dan, 
op een te klein stoeltje achter een te klein tafeltje, een hele 
avond lang te luisteren naar voetbalvragen die nauwelijks te 
beantwoorden zijn.
 Althans, niet door mij. 
 Ik wist niets. 
 Niet welke drie basisspelers uit het Engeland dat in 1966 
wereldkampioen werd een achternaam hadden die begint 
met de letter C. (Charlton, Charlton, Cohen), niet dat Scott 
Sinclair drie keer voor Swansea City tegen Reading scoor-
de, niet dat Robert Kok in 1981 Speler van het Jaar was in 
Zwitserland, niet te verwarren met Piet Hamberg natuurlijk, 
die het een jaar eerder werd, en zelfs niet dat de voorganger 
van Aad de Mos bij Werder Bremen de Duitser Otto Rehhagel 
was.
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Maar nu is er dus dit boek. 
 Eindelijk.
 Studiemateriaal voor kneuzen zoals ik, die niet eens weten 
dat spelers van Nîmes Olympique ook wel Les Crocodiles of 
Les Crocos worden genoemd, en die denken dat Stonebridge 
Road een metrostation in Londen is, in plaats van het stadi-
onnetje van Ebbsfleet United.
 Ik denk dat ik er vandaag nog aan ga beginnen.

Michel van Egmond
Voorjaar 2016, Rotterdam.
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Vragen

1   Onder welke bondscoach debuteerde Ruud van Nistelrooij 
in het Nederlands elftal?

2   In 2003 kwam uit de kleedkamer van Ajax het bericht dat 
er met een schaar gegooid was. Wie gooide de schaar naar 
wie?

3  We herinneren ons allemaal nog de harde overtreding 
van Nigel de Jong in de WK-finale 2010 tegen Spanje, door 
scheidsrechter Webb bestraft met een gele kaart. Welke 
Spanjaard was het slachtoffer?

4  In de finale van het WK 2006 speelde Marco Materazzi 
een opvallende rol bij wereldkampioen Italië. Hij scoorde 
de 1-1, was betrokken bij de rode kaart van Zidane en 
benutte ook zijn strafschop in de door Italië gewonnen 
reeks. Naast Materazzi was er in de basisopstelling van 
Italië deze finale nog een speler met een allitererende 
naam (begin letter voor- en achternaam hetzelfde). Wie 
was dit?

5  De snorrenvraag over de zes basisspelers van het 
gouden Oranjeteam in 1988 is een uitgekauwde 
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voetbalvraag. Iedereen weet dat dit Van Aerle, 
Rijkaard, Van Tiggelen, Wouters, Gullit en Vanenburg 
(vlassnorretje) zijn. 
Welke andere vier leden van de EK 1988-selectie, die 
niet in actie kwamen, hadden gedurende dat toernooi 
ook een snor?

6  In 1973 versloeg FC Twente in de UEFA Cup het Griekse 
Panachaiki Patras met 7-0. Welk Twente-icoon scoorde 
vier keer?

7   Welke toenmalige Jupiler League-speler werd in 2012 
ontslagen door zijn club nadat hij in dronken toestand 
was betrapt op wildpoepen?

8  Wie was de laatste trainer die met ADO Den Haag 
kampioen werd in de eerste divisie?

9  Wie van de volgende ex-internationals begon en 
eindigde zijn betaald-voetballoopbaan niet bij dezelfde 
club? 
Phillip Cocu, Giovanni van Bronckhorst, Marc 
Overmars, Frank Rijkaard.

10  Tijdens welk WK-eindtoernooi namen voor het eerst 24 
landen deel?

11   Van welke Deense club werden Søren Lerby en Frank 
Arnesen in 1975 door Ajax gekocht?
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12  Over welke ex-voetballers gaan de volgende boeken? 
- Geen Genade 
- Het kan niet waar zijn 
- Vechtlust 
- Schijt

13  Wie was de oudste speler op het veld in de EK-finale van 
2012?

14  Welke lid van de Nederlandse WK-selectie op het WK 
1998 was nooit officieel international? Hij behoorde dus 
wel bij de selectie op dit WK, maar speelde nooit voor 
Oranje.

15  Wie is de eerste niet-Europeaan op de topscorerslijst aller 
tijden van de eredivisie?

16  Welke ex-speler hoort bij het volgende spelerspaspoort? 
NEC Nijmegen, Vitesse, PSV, FC Twente, Germinal 
Beerschot, FC Eindhoven.

17  Welke Nederlander was ooit trainer van de Wit-Russische 
club Dinamo Minsk?

18  Gibril Sankoh kwam in 2000 als vluchteling naar 
Nederland. Hij speelde in het seizoen 2004/2005 voor 
Stormvogels/Telstar en van 2005 t/m 2010 voor FC 
Groningen. In het seizoen 2015/2016 speelde hij ook 
nog een half seizoen voor Roda JC. In welk land werd hij 
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geboren?

19  Hoeveel van de dertien Oranje-internationals, die na 2000 
in Oranje speelden, met een vierletterige achternaam 
kun je noemen? (Dus Ruud Krol (niet na 2000) was goed 
geweest, maar Stefan de Vrij niet)

20  Wie was de jongste speler op het veld tijdens de WK-finale 
Nederland – Spanje in 2010?

21  Welke zes buitenlanders werden topscorer van de ere-
divisie als speler van een andere club dan Feyenoord, Ajax 
of PSV?

22  In 2004 nam Ronald Waterreus afscheid bij PSV. Tijdens 
zijn afscheid in het PSV-stadion riep de speaker een 
verkeerde naam. Welke naam noemde de speaker?

23  Welke speler werd tweede op het WK 2002 (waar hij de 
finale miste door een schorsing), tweede op het EK 2008 
en verloor ook de Champions League-finales van 2002 en 
2008?

24  Wie stapte in 2006 op als trainer van FC Zwolle nadat een 
groep supporters hem onaangekondigd bezocht in zijn 
tuin en hem bedreigde?
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25  In welke vier stadions speelde het Nederlands elftal de 
meeste interlands?

26  In zijn eerste periode als bondscoach gebruikte Louis van 
Gaal vier keepers. Welke vier?

27  Welke ‘Braziliaanse voetbalnaam’ is de middelste naam 
van Frank Rijkaard?

28  Feyenoord overleefde de groepsfase van het UEFA 
Cup toernooi 2006/2007, maar werd vanwege sup-
portersrellen uitgesloten voor verdere deelname dat 
toernooi. Tegen welke club vonden deze rellen plaats?

29  Welke club kreeg vanwege de uitsluiting van Feyenoord in 
het UEFA Cup-seizoen 2006/2007 een vrijgeleide naar de 
achtste finale?

30  Aad de Mos stapte kort voor het einde van het seizoen 
1984/1985 op bij Ajax na een conflict met het bestuur. 
Wie zat de laatste vijf wedstrijden als hoofdtrainer op de 
bank en won de titel in 1985?

31  Wie waren de drie dispensatiespelers in de selectie van 
Jong Oranje op de Olympische Spelen van 2008 in China?

32  Welke oud-international won in 2011 de Mega Millions 
Jackpot in het Casino?
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33  Wie was de linksachter van Spanje in de WK-finale tegen 
Nederland in 2010?

34  Gaston Taument kennen we allemaal. Gaston had nog een 
voetballende broer, die speelde bij Sparta en Excelsior. 
Wat was zijn voornaam?

35  Jong Oranje werd in 2007 Europees kampioen in eigen 
land. Foppe de Haan was de coach en Royston Drenthe 
was een van de sterspelers. Welke flauwe bijnaam gaf 
Foppe aan Royston tijdens dat toernooi?

36  Welke oud-speler hoort bij de volgende spelersloopbaan? 
FC Utrecht, FC Wageningen, FC Twente, Ajax, Fortuna 
Sittard, Vitesse. 

37  Wie is met 260 goals topscorer aller tijden in de Engelse 
Premier League?

38  Nederland speelde in 2009, 2010 en 2013 tegen Japan. In 
welke drie speelsteden vonden deze wedstrijden plaats?

39  Dennis Bergkamp maakte op 3 maart 2002 een 
legendarisch doelpunt tegen Newcastle United. Welke 
Newcastle-verdediger stond erbij en keek ernaar?

40  Waarom werd Matthew Simmons in 1995 opeens een 
bekende naam in de voetballerij?
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41  Waarom koos Robin van Persie voor het EK 2012 voor het 
rugnummer 16?

42  Welke Oranjespeler ging wel mee naar het EK 1996 in 
Engeland, maar was de eerste wedstrijd tegen Schotland 
nog geschorst?

43  Welke trainer verloor in 2013 met Benfica de Europa 
League-finale van Chelsea?

44  Welke eredivisiespeler liep in 2010 tijdens NAC - NEC 
tijdens de wedstrijd van het veld om een grote behoefte te 
doen en keerde daarna weer terug binnen de lijnen?

45  In 1993 hield Pelé een toespraak op de begrafenis van 
een voormalig topvoetballer. Op wie zijn begrafenis sprak 
Pelé destijds?

46  Welke vier spelers waren topscorer van het EK 1992 met 
drie goals?

47  Welke speler maakte op 19 oktober 2013 een veel 
besproken ‘Phantomgoal’ in de Duitse Bundesliga, waarbij 
de bal door een gat in het net via het zijnet in het doel 
belandde?

48  Wat was de naam van de Costa Ricaan die in 1997 door 
Ajax onder de neus van Feyenoord op Schiphol werd 
weggekaapt?
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49  Een toenmalige Feyenoord-vrouw had op het moment 
van de bovenstaande vraag een relatie met een Ajax-
bestuurslid. Wie waren deze tortelduifjes?

50  Hoeveel spelers kwamen voor Nederland in actie op het 
WK 2014?

51  Ook op het WK 2014 ging Luis Suarez weer de fout in. 
Wie werd in navolging van Bakkal en Ivanovic zijn derde 
bijtslachtoffer?

52  Wie was de nummer 10 van wereldkampioen Duitsland 
tijdens het WK 2014?

53  Nederland kreeg in de laatste minuut tegen Mexico op het 
WK 2014 een strafschop. Welke Mexicaan vloerde Arjen 
Robben?

54  De Champions League bestaat sinds het seizoen 1992/1993. 
In welke stad werd al drie keer een finale gespeeld?

55  Tegen welke club speelde PSV in 2001 voor de UEFA Cup 
toen supporters het veld wilden bestormen en trainer Eric 
Gerets ze probeerde tegen te houden?

56  Andy van der Meijde debuteerde in 1997 bij Ajax en werd 
ver volgens verhuurd. In 2000 keerde hij weer terug bij 
Ajax. Aan welke club werd hij in het seizoen 1999/2000 
verhuurd?
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57  Go Ahead Eagles-keeper Eric Cummins scoorde bij het 
begin van het seizoen 2014/2015 vanuit een uittrap. 
Welke keeper werd gepasseerd?

58  Welke drie keepers keepten in de eredivisie voor Ajax en 
Feyenoord?

59  In het seizoen 2008/2009 degradeerde FC Volendam uit 
de eredivisie. Wie was dat seizoen de trainer?

60  Welke speler verloor in 1978 de Europa Cup 1-finale 
van Liverpool en speelde later in zijn loopbaan nog voor 
Feyenoord en Ajax?

61  In welk stadion voerde Gerrie Mühren in 1973 zijn 
beroemdste jongleeractie uit?

62  Voor welke Spaanse club speelde Gerrie Mühren tijdens 
zijn loopbaan?

63  Bij welke club waren Piet Velthuizen en Royston Drenthe 
ploeggenoten?

64  Dave Mitchell, Kenneth Monkou, Ruud Gullit, Ed de Goey, 
Khalid Boulahrouz, …………… 
Wie ontbreekt?

65  Welke Nederlandse betaald-voetbalclub heeft een vrouw 
in het clubembleem?
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66  Phillip Cocu scoorde in april 2006 tegen NAC met een 
prachtige lob vanaf de middenlijn. Bij NAC speelde in die 
wedstrijd een speler die daarna nog voor PSV zou spelen. 
Wie was dit?

67  Welke vijf niet in Nederland geboren spelers kwamen 
voor zowel Feyenoord als FC Groningen uit in de 
eredivisie?

68  De top vijf van spelers met de meeste 
eredivisiewedstrijden bestaat helemaal uit keepers (Pim 
Doesburg, Jan Jongbloed, Piet Schrijvers, Sander Boschker 
en Eddy Treijtel). Wie zijn de vier veldspelers met de 
meeste eredivisiewedstrijden ooit?

69  In de zomer van 2014 verkaste Khalid Boulahrouz naar 
Feyenoord. Van welke club kwam hij over?

70  In de WK-finale 2014 was één speler actief die op het 
moment van de finale niet bij een Europese club speelde. 
Wie was dit?

71  Cor Pot was de coach van Jong Oranje op het EK onder 21 
in 2013. Na dit toernooi stopte hij als coach. Wie was zijn 
opvolger?

72  Naast Arjen Robben en Klaas-Jan Huntelaar zat er nog een 
speler van een Bundesliga-club in de selectie van Oranje 
op het WK 2014. Wie was dit?
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73  Welke twee amateurclubs spelen tegen elkaar als we het 
over ‘de Rooien’ en ‘de Blauwen’ hebben?

74  Over welke oud-voetballer gaat het volgende verhaaltje? 
Deze lange aanvaller debuteert in het seizoen 1990/1991 
bij Vitesse, wordt uitgeleend aan Zwolle en keert weer 
terug bij Vitesse. Hij speelt in het totaal zes seizoenen 
bij de Arnhemmers en nog drie seizoenen bij Willem II. 
Hij sluit zijn loopbaan in 2001 af bij TOP Oss in de eerste 
divisie.

75  Wie is de enige speler die voor zes verschillende clubs 
scoorde in de Champions League?

76  PEC Zwolle speelde in 2014 voor het eerst een wedstrijd 
Europees voetbal. Tegen welke club?

77  In 2000 werd Diego Armando Maradona met 
hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Hierna 
moest hij afkicken in een drugskliniek. In welk land stond 
deze kliniek?

78  Welke ex-voetballer en tegenwoordig trainer, die al jaren 
actief is in het betaald voetbal, is geboren in Turner 
Valley, Canada?

79  China heeft één keer meegedaan aan een WK-eindronde. 
In welk jaar was dit?
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80  Bruno Martins Indi is de eerste Nederlander die bij FC 
Porto speelt. Welke Nederlander was ooit hoofdtrainer 
van deze club?

81  PSV werd in 2015 eindelijk weer kampioen van 
Nederland. Welke twee niet-Europeanen maakten dat 
seizoen deel uit van de selectie van Phillip Cocu?

82  Van welke club zijn dit regels uit het officiële clublied? 
‘Ferme jongens, stoere knapen 
Ons lokt het vrije voetbalveld 
Waar je vreugd en vrolijkheid kunt rapen 
En je door geen zorgen wordt gekweld’

83  Welke vier niet in Nederland geboren spelers speelden 
voor zowel FC Twente als AZ?

84  Welke trainer werd al na vier wedstrijden ontslagen in 
het eredivisieseizoen 2014/2015?

85  Welke oud-speler hoort bij de volgende loopbaan? 
Volendam, Sunderland, Feyenoord, Vitesse, Feyenoord, 
PSV, NAC Breda.

86  Welke vier Nederlandse club hadden in Europees verband 
ooit AS Monaco als tegenstander?

87  Bebeto scoorde op het WK 1994 tegen Nederland 
en vierde zijn goal met zijn beroemde wieggebaren. 
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Naar welke voetballer is die bewuste zoon van Bebeto 
genoemd?

88  Van welke club werd Nasser Al-Khelaïfi in 2011 de 
voorzitter?

89  Welke spits speelde zes interlands, scoorde daarin zes 
keer, was kroegbaas in Maastricht en had als bijnaam De 
Blonde Engel?

90  Kort voor het WK van 2014 liet Louis van Gaal zes spelers 
afvallen om tot de definitieve 23 te komen. De afvallers 
waren: Jeroen Zoet, Karim Rekik, Tonny Vilhena, Jean-
Paul Boëtius, Quincy Promes en …………? Wie was de zesde 
en op dat moment meest onverwachte afvaller?  

91  Welke club bereikte in 2014 het hoofdtoernooi van 
de Champions League door een strafschoppenserie te 
winnen met een speler in het doel?

92  Karim Rekik is in Den Haag geboren en heeft een 
Nederlandse moeder. Uit welk land komt zijn vader?

93  Welke club speelde ooit een Champions League-finale en 
werd nooit kampioen van haar land?

94  Wie is de enige Oranje-keeper die ooit uit het veld 
gestuurd is?
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95  Welke club is met zeven zeges de club met de meeste Copa 
Libertadores (de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de 
Champions League)?

96  In de kwartfinale van de UEFA Cup 2002 Feyenoord – PSV 
maakte Pierre van Hooijdonk in extremis de 1-1. Wie gaf 
de assist?

97  Boudewijn Zenden was in het seizoen 2012/2013 korte 
tijd assistent bij Chelsea. Wie was toen de hoofdcoach?

98  Welke club met als bijnaam The Peacocks verloor in 1975 
de Europa Cup 1-finale van Bayern München?

99  PEC Zwolle won in 2014 de KNVB-bekerfinale met 5-1 van 
Ajax, hoewel Ajax na drie minuten op een 1-0-voorsprong 
kwam. Wie maakte de Amsterdamse goal?

100  Welke uitslag kwam het meeste voor tijdens het WK van 
2014 (inclusief verlengingen)?

101  Wie was de eerste speler die als aanvoerder in drie ver-
schillende decennia kampioen van Engeland werd?

102  Welke Spaanse club speelde in het seizoen 2003/2004 
en 2013/2014 in de Champions League en speelt haar 
thuiswedstrijden in Estadio Anoeta?
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103  Wat zijn de enige twee landen die succesvol hun 
wereldtitel verdedigden?

104  Ryan Babel scoorde in 2007 twee keer voor Liverpool 
in een met 8-0 gewonnen Champions League-wedstrijd. 
Welke Turkse club werd verslagen?

105  Welke twee ex-PSV-spelers hebben de voornaam van een 
Amerikaanse stad en speelden allebei ook in Oranje?

106  Welk land debuteerde in de kwalificatiereeks voor het EK 
2016?

107  Wie won na het WK 2014 de FIFA Best Young Player 
Award?

108  Feyenoord won in 2002 als laatste Nederlandse club 
een Europese prijs. Welke kleur had het uitshirt van 
Feyenoord tijdens dat succesvolle Europese seizoen?

109  Welke Nederlander werd ooit als coach olympisch 
kampioen voetbal?

110  Welke coach degradeerde in mei 2014, voor het eerst in de 
historie van Roda JC, uit de eredivisie?

111  Wie was in 1966 de eerste speler die in het Nederlands 
elftal uit het veld werd gestuurd?
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112  Tijdens het KNVB-bekerduel Ajax – AZ in 2011 werd AZ-
doelman Esteban weggestuurd, nadat hij in gevecht ging 
met een Ajax-supporter die hem tijdens de wedstrijd aanviel. 
Welke scheidsrechter gaf deze geruchtmakende rode kaart?

113  Richard Witschge speelde in Nederland in twee periodes 
voor Ajax. Voor welke vijf buitenlandse clubs speelde hij?

114  Welke vier clubs stonden één keer in de finale van de 
Europa Cup 1/Champions League en wonnen deze finale 
ook?

115  Welke Fries verhuisde in 2012 van amateurclub 
Harkemase Boys naar Cambuur Leeuwarden en keerde 
halverwege het seizoen 2014/2015 weer terug bij 
Harkemase Boys?

116  Dankzij de financiële injecties van Cees en Klaas Molenaar 
beleefde AZ’67 eind jaren zeventig en begin jaren tachtig 
hoogtijdagen. Hoe heette het bedrijf in witgoed van de 
gebroeders Molenaar?

117  Hans Gillhaus, Hendrie Krüzen, Theo Lucius en Otman 
Bakkal speelden alle vier voor PSV, maar er is nog een 
club waar ze alle vier voor in actie kwamen, welke?

118  Stefan Effenberg werd tijdens het WK 1994 in de 
Verenigde Staten door bondscoach Berti Vogts naar huis 
gestuurd. Wat was de hoofdreden?

Matchwinner.indd   24 30-3-2016   9:12:50



25

119  Deze vraag gaat over beroemde horrorovertredingen. 
De vraag is: wie waren de slachtoffers van de volgende 
boosdoeners? 
Norbert Siegmann (1981) 
Jan-Willem van Ede (1987) 
Fred van der Hoorn (1988) 
Sergei Gorloekovitsj (1990) 
Roy Keane (2001) 
Rachid Bouaouzan (2004) 
Martin Taylor (2008)

120  In Nederland wordt met Ajax, Feyenoord en PSV nog 
altijd van de traditionele top drie gesproken. Welke tien 
Argentijnen speelden voor een club uit deze top drie?

121  Welke vier Denen speelden zowel voor Ajax als voor PSV?

122  Tegen welk land kreeg Ruud van Nistelrooij ooit een gele 
kaart nadat hij na een doelpunt provocerend voor zijn 
tegenstander ging staan juichen?

123  Welke club won nooit de Champions League, maar stond 
wel twee jaar achter elkaar in de finale?

124  Waarom begonnen de Argentijnen de halve finale van het 
WK 2014 tegen Nederland met rouwbanden?

125  Nederland speelde tijdens het WK 2014 voor het eerst in 
de geschiedenis tegen Costa Rica. Van alle overige landen 
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die deelnamen aan het WK in Brazilië waren er drie waar 
het Nederlands elftal nooit tegen speelde. Welke drie?

126  Jan Smit, Nick en Simon en de 3J’s waren een aantal jaar 
hoofdsponsor van FC Volendam. Met welke naam stonden 
deze artiesten op het shirt?

127  Bij welke club debuteerde Kenneth Perez op de 
Nederlandse velden?

128  Ron Vlaar en Wesley Sneijder misten een strafschop in 
de halve finale van het WK tegen Argentinië. Welke twee 
Nederlanders scoorden wel?

129  Tegen welk land scoorde Marco van Basten ooit vijf keer 
in een interland?

130  Voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd Feyenoord 
– AS Roma in 2015 werd het publiek opgezweept door een 
dj. Wie was deze dj?

131  Jetro Willems kreeg in 2015 de snelste rode kaart 
in de geschiedenis van de eredivisie. Later werd hij 
vrijgesproken. Tegen welke club was dit? Op welke 
tegenstander maakte hij de vermeende overtreding? 
Welke scheidsrechter gaf deze snelle kaart?

132  Welke twee spelers speelden voor Feyenoord, FC Twente, 
FC Utrecht en het Nederlands elftal?
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133  In 1998 werd AZ onder leiding van Willem van 
Hanegem kampioen van de eerste divisie. In 2009 
werd AZ onder leiding van Louis van Gaal kampioen 
van Nederland. Welke drie trainers waren tussen deze 
kampioenschappen in trainer bij AZ?

134  Alfred Schreuder was in het seizoen 2014/2015 officieel 
de baas bij FC Twente. In het seizoen 2013/14 was hij op 
papier nog de assistent. Wie was de hoofdtrainer in dat 
seizoen?

135  Welke ex-Spartaan maakte zes eigen doelpunten in de 
eredivisie en is daarmee de speler met de meeste eigen 
doelpunten?

136  Duitsland vernederde Brazilië met 7-1 in de halve finale 
van het WK 2014. In 2002 boekten de Duitsers een nog 
grotere zege. Welk land werd toen met 8-0 verslagen?

137  Paul Bosvelt werd geboren in een stad waar een betaald-
voetbalclub speelt, toch speelde hij nooit voor deze club. 
In welke stad werd hij geboren?

138  Robbie Fowler kreeg in 1999 een flinke boete en een schor-
sing van vier wedstrijden van de FA. Wat had hij gedaan?

139  Nederland won de finale van het EK 1988 van de Sovjet-
Unie na winst in de halve finale tegen West-Duitsland. Van 
welk land won de Sovjet-Unie de andere halve finale?
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