Vragen Oliveo Voetbalquizz 2017

RONDE 1: VOETBALLERS
We beginnen met tien vragen waarbij we je naam van een voetballer moet weten.
1. De eerste speler die we willen weten heeft voor zes verschillende clubs in de
Champions League gescoord? Hoe luidt zijn naam?
(Zlatan Ibrahimovic)
2. Hij was in 2011 topscorer van Nederland en toch speelde hij bij NEC. Hoe heet hij?
(Bjorn Vleminckx)
3. Hij viel in tijdens de WK finale in 2010 en speelt nu bij FC Utrecht. Wie bedoelen
we hier?
(Edson Braafheid)
4. Welke speler in Rotterdamse dienst is dit seizoen als oudste speler actief geweest
in de Eredivisie?
(Michel Breuer; hij is twee maanden ouder dan Dirk Kuyt)
5. Wie maakte de laatste WK finale het enige doelpunt.
(Mario Götze)
6. De topscorer van de eerste divisie speelt bij Top Oss. Hoe heet hij?
(Tom Boere)
7. Jasper Cillessen is de 19e Nederlander bij Barcelona. Maar hij is pas de tweede
Nederlandse keeper. Wie was de eerste?
(Ruud Hesp)
8. Hij is geboren in Delft. Speelde o.a. bij Excelsior en RKC en is nu al met z’n vierde
seizoen bij Roda JC bezig. Wie bedoelen we hier?
(Ard van Peppen)
9. Welke Deense PSV-er speelde als buitenlander de meeste eredivisie duels?
(Jan Heintze)
10. Wie was de laatste debutant van Oranje?
(Marten de Roon)

RONDE 2: SEIZOEN 2016-2017
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Tot zover tien vragen waarbij we de naam van een speler wilden weten. We gaan over
naar dit seizoen..
11. Heel opvallend is dat er dit seizoen nog geen enkele trainer ontslagen. Zelfs niet
van de club die onderaan staat. Hoe heet de trainer wiens club nu onderaan staat?
(Yannis Anastasiou)
12. Dit seizoen is er tijdens het bekertoernooi voor het eerst gebruik gemaakt van de
videoscheidsrechter. En hij kwam direct in actie. Welke club was de pineut en
kreeg op advies van de video-scheidsrechter, geen gele maar een rode kaart?
(Willem II)
13. De grootste sensatie van de Bundesliga is RB Leipzig. Iedereen weet dat RB voor
RedBull staat. Maar wat betekent RB officieel?
(Rasenball Sport)
14. De nummer 16 uit de Bundesliga komt uit dezelfde stad als de laagst geklasseerde
club uit de tweede Bundesliga. Welke stad bedoelen we hier?
(Hamburg)
15. Adnane Tighadouini was een groot talent bij Vitesse. Na uitstapjes bij onder andere
NAC en Malaga is hij sinds dit seizoen weer terug op het oude nest. Noteer zijn
achternaam zonder fouten.
(Tighadouini)
16. Newcastle verwelkomde de afgelopen seizoenen de ene na de andere Nederlander.
Toen Newcastle degradeerde wisten ze niet hoe snel ze weg moesten zijn. Een
Nederlandere bleef bij de Magpies? Wie bedoelen we hier?
(Vernon Anita)
17. In augustus speelde voor het eerst een speler in de eredivisie die geboren is in het
jaar 2000. Zijn naam is Dogucan Haspolat. Voor welke club debuteerde hij?
(Excelsior)
18. De selectie van Manchester City telt drie Engelsen. Afgelopen zomer verkochten ze
dan ook de Engelse doelman Joe Hart. Bij welke Italiaanse club staat de doelman
van het Engelse elftal nu onder de lat?
(AC Torino)
19. Lars Veldwijk, wie kent hem niet? Deze voormalige spits van onder andere
Excelsior en PEC Zwolle maakte in november zijn interlanddebuut. Voor welk land?
(Zuid-Afrika)
20. Vanavond wordt in de Belgische Eerste Klasse de wedstrijd Sporting Charleroi –
Zulte Waregem gespeeld. Wat wordt de uitslag?
(2-1)
RONDE 3: TOEKOMST
Gingen de vorige vragen over dit seizoen. Nu een aantal over de toekomst.
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21. In welke stad wordt dit seizoen de Champions-League finale gespeeld?
(Cardiff)
22. In welk jaar mogen we afscheid nemen van bondscoach Danny Blind?
(2018)
23. Feyenoord en een nieuw stadion. Het begon op ene soap te lijken maar het laatste,
derde plan lijkt het te gaan halen. In welk jaar moet Feyenoord in de nieuwe Kuip
gaan spelen?
(2022)
RONDE 4: GOKKEN
Het voetbal kent de laatste jaren een nieuwe bedreiging: Gokken. Hier vier vragen
waarbij je lekker mag gokken.
24. Tijdens de loting voor het WK 2014 werd er 1 minuut stilte gehouden voor Nelson
Mandela. Sepp Blatter dacht daar anders over. Hij doorbrak de stilte en riep ‘Let’s
celebrate humanity!’ Was dit minder of meer na 15 seconden dat Sepp zich weer
eens van z’n kwade kant liet zien.
(Minder, was na 11 seconden)
25. Luuk de Jong stond een tijdje droog. Had hij in totaal meer of minder dan 900
minuten niet gescoord? Vul in meer of minder.
(Meer, 905 minuten)
26. OLIVEO heeft een bloeiende jeugdafdeling. Hebben we meer of minder dan 500
leden onder de 19-jaar?
(Minder: 443)
27. Ooit stonden we op de eerste plek van de FIFA-ranking. Nu staan we achter
Equador en IJsland. Staan we hoger of lager dan de 20ste plaats? Vul in hoger of
lager.
(Lager, 22e)
RONDE 5: PREMIER LEAGUE
Na het gokken gaan we over naar het land waar ze ook graag een gokje wagen:
Engeland. Hier een aantal vragen over de Premier League.
28. Welke Nederlandse trainer heeft de meeste wedstrijden in de Premier League
achter zijn naam staan.
(Martin Jol, circa 350)
29. On 2013 won deze club de FA cup en degradeerde uit de Premier League. Welke
club bedoelen we?
(Wigan Athletic)
30. Leroy Fer is in Engeland al twee keer gedegradeerd. Namelijk bij Norwich City en
QPR. Maar ook bij z’n huidige club staat hij in de gevarenzone. Bij welke club
speelt hij nu?
(Swansea City)
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31. Preston North End was in 1888 de allereerste landskampioen van Engeland. In
welke Engelse stad zijn de meeste landskampioenschappen gevierd?
( Liverpool met 27. Liverpool (18), Everton (9). Manchester: 24 Manchester United
(20), Manchester City (4) Londen: 20 Arsenal (13), Chelsea (5), Tottenham
Hotspur (2)
32. Voor het eerst in de geschiedenis was er dit seizoen een Premier League club met
een Amerikaanse manager. Dat was geen succes. Omdat de club in
degradatiegevaar verkeerde, mocht hij terug naar Trump. Welke Engelse Premier
club had dit seizoen een Amerikaan de baas?
(Swansea City)
RONDE 6: SPONSORRONDE
Oliveo is blij met haar sponsors. Daarom nu reeks sponsorvragen.
33. De eerste sponsorvraag wordt u aangeboden door onze hoofdsponsor Van Koppen
& Van Eijk, uw betrouwbare partner in grenzeloos uitzenden. Bij Feyenoord
speelden twee Polen, een vader en later z’n zoon. Hoe luidde hun achternaam?
(Smolarek)
34. Dankzij Van Wichen Installatietechniek zit u er altijd warmpjes bij. Wie er
tegenwoordig financieel warmpjes bijzit is een ex-spits van AZ die via
Southampton nu in China voetbalt. Hoe heet deze spits?
(Graziano Pelle)
35. Ook Aannemersbedrijf Rinus van der Meer heeft een vraag beschikbaar gesteld.
Welke trainer heeft in de bossen bij Dalfsen een complete blokhut gebouwd?
(Gert Jan Verbeek)
36. Vraag 36 wordt u aangeboden door Toussaint Schilders. Hoe luidt de achternaam
van de speler die al 12 jaar bij Volendam in het eerste speelt. Hij is ook nog familie
van Annie.
(Schilder)
37. Ook de SNS-bank is een gewaardeerde sponsor bij Oliveo. Bij welke eredivisieclub
stond deze bank vroeger op het shirt?
(FC Twente)
38. ING Bank, ook sponsor, stelde de volgende vraag beschikbaar. Welke voormalige
Oranje-international zit als hulptrainer bij Sparta op de bank?
(Michael Reiziger)
39. Elia en Arnoutovic hebben geen rijles gehad bij Autorijschool Jan. Hadden ze dat
maar wel gedaan want dan hadden ze nooit s’ nachts om drie uur een
racewedstrijd gehouden. Voor welke club was dat een reden om deze racende
leeghoofden te schorsen?
(Werder Bremen)
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40. De volgende vraag wordt u aangeboden door Sol Solutions. SolSolutions maakt
zonne-energie rendabel. Hoe heet de Spaanse spits van Willem II?
(Sol)
41. Ook Transportbedrijf Johan van der Haas is goed voor een vraag in deze
sponsorronde. De vraag van dit transportbedrijf luidt. Wat ontvangt een spelers als
hij z’n eerste interland voor Oranje speelt?
(een haasje)
42. Deze vraag is gesponsord door Velux Electrotechniek. In november werd in de
Premier League de competitiewedstrijd tussen Sunderland en Hull City
noodgedwongen stilgelegd omdat de lichtmasten er mee ophielden. Hoe heet het
stadion van Sunderland waar het licht uitviel?
(Stadium of Light)
43. Ook De Drie Heren, heerlijk eten en drinken aan de Oostlaan, is een trouwe
sponsor van onze club. Van deze sponsor krijgt u de volgende vraag. Trainers zien
er in hun driedelige pak vaak uit als echte heren. Noem de drie laatste heren cq
trainers van Heracles. Klein beetje hulp, dit zijn de drie trainers na Gert-Jan
Verbeek inclusief de huidige.
(Peter Bosz, Jan de Jonge en John Stegeman)
44. Bloemendaal Ruigrok Accountancy, voor de juiste cijfers op een rijtje, sluit zich
graag aan bij de sponsors. ADO Den Haag heeft erg veel moeite met haar
boekhouding. Hoe luidt de naam van het Chinese bedrijf dat wel de meeste
aandelen heeft maar deze nog niet allemaal heeft betaald.
(United Vansen)
45. De laatste sponsorvraag, en laatste vraag van de eerste helft, is van oud-sponsor
Het Witte Huis. Hoe heet de laatste club uit het betaalde voetbal die failliet ging?
(Veendam)
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RONDE 7: AMATEURVOETBAL
We beginnen met een aantal vragen over het amateurvoetbal. De kraamkamer van het
betaalde voetbal. Hier komen kinderen op 5-6-jarige leeftijd binnen om te ruiken aan de
mooie voetbalsport. Heel soms eindigt er een als profvoetballer maar de meesten blijven
hun hele voetballeven trouw aan hun amateurclub. Zeker bij ons.
46. Waar staat de afkorting TOGB voor?
(Tot Ons Genoegen Berkel)
47. Welke club uit Rijswijk moest in september stoppen door een huurachterstand bij
de Gemeente Den Haag?
(Haaglandia)
48. Welke Goudse Club schakelde dit seizoen Go Ahead Eagles uit in de KNVB-beker?
(Jodan Boys)
49. Welke groen-witte club speelt op sportpark De Hoge Bomen?
(Westlandia)
50. Welke amateurclub bereikte vorig jaar de halve-finale van de KNVB-beker?
(VVSB)
RONDE 8: EEN-TWEETJES
Geen Oliveo-quiz zonder een-tweetjes. Hier komen ze en we beginnen in Belgie:
51. De oude club van de trainer John van den Brom ontvangt de kampioen van vorig
seizoen. Welke wedstrijd bedoelen we hier?
(Anderlecht – Club Brugge)
52. Bundesliga; De ex-club van Rafael van der Vaart speelt thuis tegen de ex-club van
Luc Castaignos.
(Hamburger SV – Eintracht Frankfurt)
53. Eredivisie. De vorige club van de huidige trainer van FC Groningen ontvangt de
club die vroeger in het Oosterpark speelde.
(NEC- FC Groningen)
54. Ze worden steeds lastiger. We zoeken nu een wedstrijd uit de Jupiler League. De
eerste profclub van Ruud van Nistelrooij krijgt visite van de club die al sinds 2006
met RIWAL-hoogwerkers op de borst loopt.
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(FC Den Bosch - FC Dordrecht)
55. Welke wedstrijd uit de KNVB-beker bedoelen we hier? De huidige club van Kees
Kwakman speelt thuis tegen de club van trainer Jack de Gier.
(Volendam – Almere City FC)
56. De allerlastigste komt uit de Premier League. De club met het grootste stadion
bezoekt de club met het kleinste stadion. Welke wedstrijd is dit?
(Bournemouth - Manchester United)

RONDE 9: EL SALVADOR
De grootste voetballer die Nederland ooit heeft gekend mag in onze quiz niet ontbreken.
11 vragen over Cruijff.
57. Zeg ‘Cruijff’ en iedereen weet wie je bedoelt. Wat waren de twee voornamen van
de legendarische nummer 14?
(Hendrik Johannnes)
58. Toen Johan 10 jaar oud was, mocht hij lid worden van een voetbalclub. Van welke
club werd de kleine Johan lid?
(Ajax)
59. De vroeg overleden vader van Johan Cruijf had een winkel in het Amsterdamse
Betondorp, wat verkocht hij: A. Sigaren / sigaretten B. Groente en Fruit C.
Sportartikelen
(B. Groente en fruit)
60. In de finale van 1974 kregen we al in de eerste minuut een penalty mee. Cruijff
werd getackeld in het strafschopgebied. Welke Duitser veroorzaakte deze
strafschop?
(Uli Hoeness)
61. In Spanje is Cruijff voor eeuwig verbonden aan Barcelona. Maar Cruijff heeft nog
bij een andere Spaanse club gespeeld. Welke club was dat?
(Levante)
62. We zijn inmiddels bij vraag 62. Hoe vaak werd Johan Cruijff Europees voetballer
van het jaar?
(3)
63. Hoe vaak werd Johan als speler landskampioen van Nederland?
(8 keer, 7 keer met Ajax en 1 keer met Feyenoord)
64. De Johan Cruijff Foundation houdt zich onder andere bezig met het ondersteunen
van sportprojecten voor (gehandicapte) kinderen en jongeren en de aanleg van
moderne trapveldjes. Hoe worden deze trapveldjes genoemd?
(Cruijff Courts)
65. Cruijff kreeg een zoon en noemde hem Jordi. Bij welke club is Jordy op dit moment
technisch directeur?
(Macabbi Tel Aviv)
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66. Na zijn laatste seizoen als speler bij Barcelona, ging Johan geld verdienen in de
Verenigde Staten. Noem één van de twee clubs waar hij voor speelde.
(Los Angeles Aztecs en Washington Diplomats)
67. Welke uitspraak is niet van Cruijff
A.
Als wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren
B.
Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet
C.
Elk voordeel heb z’n nadeel
D.
Als ik een fout maak, kan ik er slapeloze nachten van hebben. Maar dat
overkomt me zelden.
(D. Dit was een uitspraak van Louis van Gaal)
RONDE 10: ÉÉNDAGSVLIEGEN
Tot zover Johan Cruijff. We gaan over naar Oranje. 175 Nederlanders hebben het tot
welgeteld 1 interland geschopt. Je hoeft er vanavond maar vijf te weten.
68. Zo vragen we jullie de naam op te schrijven van een oud-speler van Feyenoord,
Hercules Alicante en Everton die op 17 november 2010 11 minuten tegen Turkije
speelde. Wie bedoelen we hier?
(Royston Drenthe)
69. Welke speler maakte in maart 1990 zijn debuut tegen de Sovjet-Unie en moest al
na 18 minuten met een dubbele beenbreuk gewisseld worden?
(Marcel Peeper)
70. Welke voormalig bondscoach van Oranje speelde door blessurepech ook maar 1
interland?
(Bert van Marwijk)
71. Er is zelfs een keeper met 1 interland achter zijn naam, welke keeper van FC
Twente maakte op 1 juni 2010 zijn debuut tegen Ghana in de Kuip?
(Sander Boschker)
72. 175 Nederlanders hebben dus 1 interland achter hun naam staan. Maar hoeveel
Nederlandse spelers hebben 100 of meer interlands gespeeld?. Je mag er 1 naast
zitten.
(Antwoord is 8: Van der Sar, Sneijder, De Boer, Van der Vaart, Van Bronckhorst,
Kuijt, Cocu, Van Persie)
RONDE 11: FORTUNA SITTARD
Twee keer per seizoen haalt Fortuna Sittard het nieuws. 1 Keer als de club de trainer
ontslaat, de andere keer als de club failliet dreigt te gaan. De club bestaat nog steeds.
Voordat het te laat is en de club echt failliet gaat, hier vijf vragen over Fortuna Sittard.
73. Traditiegetrouw ontsloeg Fortuna Sittard ook vorig seizoen de trainer. Deze trainer
speelde onder meer bij Feyenoord en Ajax. Wat is zijn naam?
(Peter van Vossen)
74. Elk seizoen de trainer ontslaan is een goede traditie in het land van de eigenaar
van Fortuna Sittard. Uit welk land komt de eigenaar van Fortuna Sittard?
(Turkije)
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75. Vroeger speelde de club in of op De Baandert, wat is de huidige naam van het
stadion? Als je het niet weet, doe je maar een logisch gokje.
(Fortuna Sittard Stadion)
76. Welke oud-trainer van Feyenoord en Oranje was aan het begin van zijn
trainersloopbaan hoofdtrainer in Sittard?
(Bert van Marwijk)
77. Welke van de volgende bekende spelers, speelde niet in Sittard?
Mark van Bommel
Demba Traore
Bertrand Traore
Huub Stevens
(Bertrand Traore, die speelt dit seizoen bij Ajax)
RONDE 12: HOE WAS HET JAAR 2016?
Na Fortuna Sittard nu een aantal vragen over het afgelopen kalenderjaar.
78. Zo werd Martin Jol in 2016 voor het eerst in zijn carrière als trainer
landskampioen. Van welk land?
(Egypte)
79. Het afgelopen EK was erg saai. Een van de opvallendste zaken was misschien wel
een keeper met een joggingbroek. Z’n naam hoef je niet te weten. Wel het land
waarvoor hij keepte.
(Hongarije)
80. We kennen sinds een aantal jaren de play-offs. Welke club won dit jaar de playoffs voor Europees voetbal?
(Heracles)
81. In september speelde Ajax in de Europa League tegen Standard Luik. Welke
Nederlandse trainer zat daar vier jaar geleden op de bank?
(Ron Jans)
82. AZ overwintert dit seizoen wederom in de Europa League. Dit deden de
Alkmaarders ook, drie jaar geleden in 2014. Door welke club werd AZ toen
uitgeschakeld?
(Benfica)
83. De EK-finale van dit jaar was er een om snel te vergeten. Dan doen we maar ook
en willen daarom graag de uitslag van de EK finale van 2012 weten?
(4-0)
RONDE 13: OLIVEO
We eindigen met zeven vragen over Oliveo.
84. Wie regelmatig de regionale sufferdjes leest, weet het antwoord op deze vraag.
Timo, de vader van onze rots in de branding Dewie van Wichen, speelde jarenlang
in het eerste. Maar bij welke Delftse club is hij ooit zijn voetbalcarrière begonnen?
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Overigens dezelfde club waar ook bestuurslid John Weigertse z’n eerste trappen
tegen de bal gaf.
(DVC)
85. Er zijn weinig clubs met een clublied. Wij hebben er zelfs drie. We kennen ze
natuurlijk allemaal. Je hoort straks drie regels, aan jullie de taak het couplet af te
maken.
Op dat veld vol met mensen.
Dat veld daar in de zon
Daar voetbal ik.
…………………..
(Ja, daar is het fijn)
86. Hoe heet eigenlijk het plein tussen kantine en kleedkamers?
(Gerard Ruttenplein)
87. We zitten vanavond in de prachtig gerenoveerde kantine. Eigenlijk is het geen
kantine meer, maar een clubhuis. Wie is er verantwoordelijk voor de prachtige
styling?
(Yvonne van Buijtene)
88. We zijn allemaal bij onze voorzitters er weer drie jaar aan hebben vastgeplakt.
John en Ruud zijn beide oud-spelers van Oliveo 1. Welke van de twee heeft de
meeste wedstrijden in Oliveo 1 gespeeld? Ruud Schalkwijk of John Weigertse?
(Ruud Schalkwijk)
89. Beide heren zijn in Delft begonnen met voetballen. Bij welke club aan de Bras
trapte Ruud voor het eerst van z’n leven tegen de bal?
(DHL)
90. In 2011 wonnen twee broers de Kaufman-trofee. Zij zetten zich al jaren in voor
het G-voetbal bij onze club. Wat is hun achternaam?
(Bierman; Jasper en Vincent)

