
Zo, dat was hem. Tijd om de balans op te maken. Zet de letters van alle goede 
antwoorden achter elkaar en je leest de quote uit een bekend voetballied.  
Vul die quote voor 22 mei in op www.tvfilm.nl bij ‘winnen’ en wie weet win jij  
een van de 5 bol.com-bonnen ter waarde van 20 euro.

1616
Ons goudhaantje was Marco van Basten, 
met welk rugnummer speelde hij?
h)  9
i)  12
j)  14

1717
‘Van Aerle… Gullit, hij dan? Koeman…  
en dat is hem, Kieft! Een lucky, maar  
wat geeft dat?’ Van wie is dit commentaar 
uit de laatste poulewedstrijd Nederland 
– Ierland?
n)  Eddy Poelman
o) Theo Reitsma
p)  Evert ten Napel 

1818
In de finale won Nederland van de 
Sovjet-Unie. Bij de Sovjets stonden zeven 
spelers in de basis van één club dat 
twee jaar eerder de Europa Cup II had 
gewonnen. Welke club?
x)  Dinamo Tblisi
ij)  Dinamo Moskou
z)  Dinamo Kiev

2525
Nederland won het EK’00 de eerste 
wedstrijd met 1-0 van Tsjechië. Wat 
was er bijzonder aan de rode kaart 
die de Tsjech Radoslav Latal kreeg 
voorgeschoteld van de Italiaanse 
scheidsrechter Collina (foto)?
g)   hij had op het EK van ’96 ook al  

een rode kaart gekregen
h)   hij stond er als invaller net een  

minuut in
i)   hij stond als wisselspeler niet  

eens op het veld

2626
De finale van het EK’00 tussen Frankrijk 
en Italië werd in de verlenging beslist 
door een Franse spits, die zes jaar 
later in de WK-finale tussen beide 
landen uitgerekend de enige was die 
een strafschop miste in de beslissende 
penaltyreeks. Wie oh wie bedoelen we?
c)  Christophe Dugarry
d)  Thierry Henry
e)  David Trezeguet

2727
In het EK van 2004 won 
Nederland eindelijk eens een 
strafschoppenreeks. Van welk land?
q)  Tsjechië
r)  Zwitserland
s) Zweden

2121
Bij de Deense kampioen van 1992 
speelde Lars Elstrup. We snorden hem 
op uit ons Panini-album. Hij scoorde 
in de beslissende poulewedstrijd de 
winnende goal tegen Frankrijk. Voor 
welke Nederlandse club speelde de 
spits die zich na zijn actieve carrière 
aansloot bij een sekte, meerdere 
zelfmoordpogingen deed en in 2016 
naakt het veld op rende bij een 
wedstrijd van een van zijn ex-clubs?
f)  Ajax
g)  AZ
h)  Feyenoord

2828
EK 2008, na een flitsende poulefase 
ging het voor Nederland tegen 
Rusland mis. Welke landgenoot was 
bondscoach van de Russen?
s)  Dick Advocaat
t)  Guus Hiddink
u)  Clemens Westerhof

2929
Hoe heette het oranje feestnummer 
van Wolter Kroes waarmee hij in  
die zomer van 2008 een dikke hit 
scoorde?
a)  ‘Viva Hollandia’
b)  ‘Nederland is helemaal oranje’
c)  ‘Wij houden van Oranje’

3030
Niet vertoond sinds 1980, Nederland 
dat op het EK van 2012 niet door de 
poulefase kwam. Oranje verbleef in het 
Poolse Krakow, maar moest voor elke 
wedstrijd zo’n 1300 kilometer vliegen 
naar deze stad in Oekraïne, welke?
a)  Charkov
b)  Dnjepr
c)  Kiev

3131
EK 2016, Oranje was er zelfs helemaal 
niet bij. Onze zuiderburen wel, maar een 
van de favorieten voor de titel struikelde 
in de kwartfinale over een EK-debutant, 
wie?
m) Noord-Ierland
n)  Wales
o)  IJsland

1616 2929

1919
Het EK van 1992, welk 
‘gelegenheidsland’ deed er mee?
x)   VTS (Vereniging van Tsjechen  

en Slowaken)
ij)   GOS (Gemenebest der 

Onafhankelijke Staten)
z)  Servië-Montenegro

2020
EK’92 was Oranje weer goed 
op weg naar een finaleplaats. 
Maar welke speler miste 
in de halve eindstrijd in de 
strafschoppenreeks tegen 
Denemarken de enige penalty?
m) Berry van Aerle
n)  Marco van Basten
o)  Rob Witschge
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2222
Het EK van 1996 won Oranje alleen 
van Zwitserland. Welke zoon van… 
scoorde de 1-0?
e)  Jordi, zoon van Johan Cruijff
f)  Nigel, zoon van Jerry de Jong
g)  Youri, zoon van Jan Mulder

2323
Clarence Seedorf miste in de 
kwartfinale van EK’96 tegen Frankrijk 
een penalty in de strafschoppenreeks. 
Hoe dan?
m) schoot op de keeper
n)  schoot over
o)  schoot naast 

2424
In 2000 was het EK in Nederland en 
België. De speelsteden in Nederland 
waren Amsterdam, Rotterdam, 
Eindhoven en…
p)  Arnhem
q)  Den Haag
r)  Groningen
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