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Over een maand begint eindelijk het EK voetbal. We verheugen ons!  
Kom alvast in de juiste stemming met deze kleurrijke quiz over zestig jaar EK.  

Wie weet, win jij een van de bol.com-bonnen.
TEKST: JOOST AERTSSEN, BEELD: ANP, PANINI, SHUTTERSTOCK

Kein keloel, fussball(quiz) spielenKein keloel, fussball(quiz) spielen

11
Welke Franse FIFA-bobo bedacht  
een Europees kampioenschap  
voor landenteams?
k)  Pierre de Coubertin
l)  Henri Delaunay
m) Jerome Valcke

22
In welk land werd in 1960 het 
allereerste EK Voetbal gehouden? 
a)  Frankrijk
b)  Groot-Brittannië
c)  West-Duitsland

33
Sovjet-Unie won dat eerste EK.  
Welke legendarische keeper stond  
er bij de Sovjets op doel? 
a)  Lev Yashin
b)  Rinat Dasaev
c)  Viatcheslav Tretjak

77
Ook Italië en Joegoslavië stonden na  
negentig minuten in de finale van ’68 
gelijk (1-1). Wat gebeurde er toen?
j)  alsnog strafschoppen
k)  weer tossen
l)  de wedstrijd werd overgespeeld

88
Het EK van 1972 werd gehouden  
in België en werd een prooi voor  
West-Duitsland. Welke Duitse spits 
werd topscorer met vier goals?
d)  Jupp Heynckes
e)  Gerd Müller
f)  Günter Netzer

99
In 1976 deed eindelijk Nederland mee. 
Al in de halve finale ging het mis tegen 
Tsjechoslowakije. Op de foto hieronder 
buigt Rob Rensenbrink al letterlijk 
voor de Tsjechoslowaken. Welke twee 
Nederlanders werden door de Welshe 
scheidsrechter Clive Thomas uit het  
veld gestuurd?
d)  Johan Cruijff en Wim Suurbier
e)  Johan Neeskens en Wim van Hanegem
f)  Ruud Krol en Willy van de Kerkhof

1010
De Tsjechoslowaak Antonin Panenka 
werd in de finale van ’76 beroemd 
met zijn beslissende stiftpenalty. 
Voor welke Praagse club speelde de 
middenvelder toen?
u)  Bohemians
v)  Dukla
w) Sparta

44
Door naar het EK van 1964 dat werd  
gehouden in het Spanje van 
generalissimo Franco. Voor welke 
club speelde de Spaanse sterspeler 
Luis Suarez (hier op de foto 47 jaar 
later) toen?
r)  Atlético Madrid
s)  Barcelona
t) Inter Milan

55
Welk land, dat járen later nog eens het 
EK won, eindigde als vierde in 1964?
d)  Denemarken
e)  Griekenland
f)  Portugal

66
Italië en Sovjet-Unie scoorden in hun 
halve finale van het EK in 1968 niet. De 
Italianen gingen uiteindelijk door na…
c)  strafschoppen
d)  sudden death
e)  tossen

1111
Op het EK van 1980 was Oranje er  
weer bij en weer werd het geen  
succes. Welke Duitser scoorde liefst 
drie keer tegen Nederland in de 
poulefase (3-2 voor Die Mannschaft)?
w) Klaus Allofs
x)  Horst Hrubesch
ij)  Karl-Heinz Rummenigge

1212
België haalde wel de finale van 1980, 
maar verloor met 2-1 van West-
Duitsland door twee doelpunten van 
Horst Hrubesch (foto). Welke Belg 
scoorde vanaf de penaltystip?
m) Jan Ceulemans
n)  René Vandereycken
o)  Wilfried van Moer

1313
Het EK van 1984 werd hét toernooi 
van Michel Platini. Hoeveel 
doelpunten scoorde hij in vijf 
wedstrijden?
g)  7
h)  8
i)  9

1414
Nederland deed niet mee aan 
het EK’84 na een dramatische 
uitschakeling op doelsaldo. 
Van welke voetbaldwerg won 
concurrent Spanje met 12-1?
c) Albanië
d) Cyprus
e)  Malta

1515
Oranje boven, eindelijk! Wat was  
er bijzonder aan het EK van 1988?
r)   er werd geen enkele rode kaart 

getrokken
s)   elke knockoutwedstrijd werd 

binnen de negentig minuten 
beslist

t)  beide statistieken zijn goed
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