
Waar of niet waar / meer of minder 
1. Een voetbalwedstrijd wordt gestaakt wanneer er vijf rode kaarten zijn uitgedeeld 

aan één ploeg. Is dit waar of niet waar? 
A. Dit is waar! Als één ploeg vijf rode kaarten heeft ontvangen wordt de wedstrijd 

gestaakt en wint automatisch de tegenstander met 3-0.  
 

2. Over snelle spitsen gesproken. Dirk Kuyt staat bekend als het Nederlandse 
voorbeeld van een Duracel konijn. Speelde Kuyt meer of minder dan 110 interlands 
voor het Nederlands elftal? 

A: Het juiste antwoord is minder, Kuyt speelde namelijk 104 officiële interlands. 
 
3. Nu we het toch over snelle spitsen hebben, gaan we het hebben over Roy Makaay. 

Makaay scoorde het snelste doelpunt ooit in de Champions League. Had Makaay 
meer of minder dan 8 seconden nodig om te scoren? 

A: Het juiste antwoord is meer. Makaay had namelijk 10 seconden nodig om het snelste 
doelpunt te maken in de Champions league. 

 
4. In de 110e minuut van de finale van het wereldkampioenschap van 2006 gaf de 

Franse voetballer Zinédine Zidane een beruchte kopstoot tegen de borst van 
Italiaan Marco Materazzi en werd hiervoor van het veld gestuurd. Is dit waar of niet 
waar? 

A.  Dit is inderdaad waar. De scheidsrechter had het zelf niet waargenomen, maar op 
aangeven van zijn assistent-scheidsrechter kreeg de fransman alsnog de rode kaart. 

 
5. RBC Roosendaal degradeerde vanuit de Eredivisie in het seizoen 2005 / 2006 naar 

de 1e divisie. Behaalde deze ploeg meer of minder punten dan 7 punten in dat 
seizoen? 

A: Het juiste antwoord is meer, namelijk 8 punten. Dit is wel het record met het minst 
aantal winstpunten in één seizoen in de eredivisie.  

 

  



Open vragen 
1. Op 2 september 2011 boekte Oranje een recordzege in de EK-kwalificatiewedstrijd 

tegen San Marino. Het Nederlands elftal won met 11-0. Wie was die avond de 
topscorer met vier goals? 

A:  Robin van Persie 

 

2. Welke 10 vader-zoons duo’s hebben in het Nederlands elftal gespeeld? Noem voor- 
en achternaam!  

A: Jan en Jan jr. Everse, René en Wim van de Gijp, Erwin en Martin Koeman, Ronald en 
Martin Koeman, Youri en Jan Mulder, Jordi en Johan Cruijff, Nigel en Jerry de Jong, 
Daley en Danny Blind, Steven en Frank Berghuis, Justin en Patrick Kluivert. 

3. Welke drie spelers werkten ooit in dienst van Nottingham Forrest interlands af voor 
Oranje?  

A: Hans van Breukelen, Bryan Roy en Pierre van Hooijdonk 
 

4. Wie zijn de 5 jongste debutanten in het Nederlands elftal sinds de Tweede 
Wereldoorlog?  

A: Matthijs de Ligt, Gerald Vanenburg, Jetro Willems, Piet Giesen, Ryan Babel 
 

5. Welke keeper hield het vaakst de nul in het Nederlands elftal?  
A: Edwin van der Sar 
 

6. Welke keeper moest het vaakst de gang naar het net maken in het Nederlands 
elftal?  

A: Gejus van der Meulen 
 

7. Wie zijn de 5 oudste debutaten in het Nederlands elftal sinds de Tweede 
Wereldoorlog? 

A: Sander Boschker, Barry van Galen, Henk Timmer, Cees van Kooten, Bram Wiertz 

 

8. Al veel verschillende controllers zijn gesneuveld door het voetbalspel FIFA. Sinds 
1993 wordt er elk jaar een nieuwe variant uitgebracht door de producent. Maar 
bedrijf is de maker van dit frustrerende spel? 

A: EA Sports (Electronic Arts) 
 

9. FIFA heeft ook al jarenlang een concurrent. Nouja, een concurrent..  Wie probeert 
al jarenlang FIFA van de troon af te stoten op het gebied van voetbalgames? 

A: PES 
 

10. In totaal speelde het Nederlands elftal inmiddels 810 officieel geregistreerde 
interlands. Met welk land stapte Nederland het vaakst de wei in? 

A: België (127x) 
 
11. Bij welke huidige international hoort de volgende carrière? Den Bosch, PSV, 

Chelsea, Coventry City, Newcastle United, Chelsea, Leicester City, Wigan Athletic, 
Vitesse, Sunderland, Crystal Palace. 

A: Patrick van Aanholt 
 



12. Bij Liverpool is onze nationale trots Virgil van Dijk de rots in de branding. De 
verdediging van Liverpool staat behalve van Dijk ook bekend om zijn twee backs 
die constant mee op komen en elke wedstrijd vele kilometers maken. Wie zijn deze 
twee backs? 

A: Robertson & Alexander-Arnold 
 
13. Welke voetballer droeg de bijnaam “het orakel van Betondorp”? 
A: Johan Cruyff 
 

14. In het Engelse voetbal staan vaak bijzondere wedstrijden op het programma. Zo 
speelden de Magpies onlangs een thuiswedstrijd tegen de Toffees. Welke wedstrijd 
werd er gespeeld? 

A: Newcastle United – Everton 
 
15. In veel logo’s van clubs komen dieren voor. Zo is de ooievaar van ADO wel bekend, 

de wolf van AS Roma. Maar welke welk dier staat in het logo van FC Den Bosch? 
A: Draak 

 
16. Welk dier staat in het logo van Tottenham Hotspur? 
A: Haan 
 

17. In 2017 werden de Nederlandse voetbalvrouwen Europees kampioen. In welke stad 
werd de finale gespeeld? 

A: Enschede 
 
18. Onlangs heeft Ronald Koeman afscheid genomen van het Nederlands Elftal en is 

vertrokken naar FC Barcelona. Welk dier zit verscholen in de naam van Ronald 
Koeman? 

A:  Koe 
 
19. In 2007 won Heerenveen thuis van Heracles Almelo met maar liefst 9-0! Wie was de 

grote man aan de zijde van Heerenveen en scoorde 7x in deze wedstrijd? 
A: Alfonso Alves 
 
20. Wie was de jongste doelpuntenmaker ooit in het Nederlands elftal? 
A: Patrick Kluivert (18 jaar) 

 

21. In 2006 speelde Nederland een legendarische wedstrijd tegen Portugal. In deze 
wedstrijd ontving Nederland maar liefst 7 gele kaarten. Noem de ontvangers van 
deze 7 gele kaarten. 

A: Van Bronckhorst (2x), Boulahrouz (2x), van der Vaart, van Bommel, Sneijder. 
  



  

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1141951&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fbe%2Fp%2Fmijn-grote-vraag-en-antwoordboek-voetbal%2F9300000000490317%2F&name=Mijn%20grote%20vraag%20en%20antwoordboek%20-%20Voetbal%2C%20Va...%22
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1141951&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fbe%2Fp%2F5-points-voetbal-editie%2F9200000121661774%2F&name=5%20Points%3A%20voetbal%20editie


 
22. Bij iedereen staat het nog wel op het netvlies: de teen van Casillas, de goal van 

Iniesta, oftewel: de verloren WK-finale in 2010. 14 Nederlanders betraden die 
avond het veld. Welke 14 Nederlanders waren dat? 

A: (voor elke goede speler 1 punt) Stekelenburg, van der Wiel, Heitinga, Mathijssen, van 
Bronckhorst, van Bommel, Kuyt, de Jong, van Persie, Sneijder, Robben, van der Vaart, 
Braafheid, Elia. 

 
23. Johan Cruijff geeft in een gezegde aan: “voetballen is heel simpel”. Maar wat is 

volgens deze voetballegende in deze spreuk het moeilijkste aan voetballen? 
A: Simpel voetbellen. “Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel 

voetballen”. 
 
24. Bij welke wk wedstrijd gaf Jack van Gelder het volgende commentaar: “Kijken hoe 

die corner is, de corner komt laag en hij wordt doorgekopt door Kuyt en DAAR 
GAAT DIE, HIJ ZIT ERIN! HET IS SNEIJDER! HIJ ZIT ERIN! SNEIJDER KOPT! HIJ IS 22 
CENTIMETER GROOT MAAR HIJ KOMT ER GEWOON BIJ EN SNEIJDER SCOORT. NU 
GEEN MELO HOOR, NU GEEN EIGEN DOELPUNT” 

A: Nederland – Brazilië (WK 2010) 
 
25. 8 Mei 2019, de dag dat Ajax de champions league finale mis liep na een 

dramatische ontknoping tegen Tottenham Hotspur. Wie was de gevierde man bij 
de Engelse Club en scoorde in de allerlaatste minuut de 2-3? 

A: Lucas Moura 
 

26. Robert Lewandowski zal de wedstrijd tegen VlF Wolfsburg in 2015 niet zo snel 
vergeten. Hij scoorde namelijk binnen een mum van tijd 5 doelpunten en bracht de 
eindstand tot 5-1. Hoeveel minuten had Robert Lewandowski nodig om vijf 
doelpunten te maken? Let op, je mag er één minuut naast zitten. 

A: 9 minuten 
 
27. Bij het WK van 2010 in Zuid – Afrika was er een blaasinstrument erg populair onder 

de voetbalfans. Het leek op een trompet en het zorgde voor heel veel lawaai vanaf 
de tribunes. Twee jaar later kwam er een verbod op dit blaasinstrument bij Europa 
League en Champions leauge wedstrijden. Wat was de naam van dit 
blaasinstrument? 

A: Vuvuzela 
 
28. In 2019 won Liverpool in de return met 4-0 van FC Barcelona en hierdoor ging 

Liverpool door naar de finale in plaats van FC Barcelona. Na de wedstrijd zongen de 
spelers van Liverpool samen met de fans het lied van Liverpool. Wat is het lied van 
Liverpool? 

A: You Never Walk Alone 
 

  



29. FC Twente werd kampioen in 2010 van de Eredivisie. Tijdens de terugreis van 
Amsterdam naar Enschede liep Theo Janssen al vallend over de snelweg van de 
feestbus naar de spelersbus om iets op te halen. Wat haalde Theo op? 

A: Bier 
 
30. Voetbal wordt op allerlei niveau’s gespeeld. Van Champions League tot en met 

amateurvoetbal. De 4e, 5e en 6e klasse, ook wel lage elftallen genoemd heeft een 
bijnaam ‘klasse’ gekregen. Wat is de bijnaam van het lage niveau voetbal in 
Nederland? 

A: De kelderklasse 
 
31. Welk merk produceert al jarenlang de eredivisie bal? 
A: Derbystar 
 

32. Welk voetbalstadion is qua capaciteit de grootste in Nederland? 
A: Johan Cruijf Arena (Ajax) 
 
33. Rugnummers worden op verschillende manieren bepaald. Aan de hand van de 

lengte van het shirt, wie het hardst schreeuwt of klassiek op welke positie je 
normaal staat. Als je in Nederland in een 4-3-3 speelt, de rugnummers zijn op de 
‘klassieke’ manier toebedeeld, je staat op linksback, welk rugnummer heb je dan? 

A: 5 
 
34: Bij welke standaard situaties kun je nooit buitenspel staan als je de bal rechtstreeks 
ontvangt? 
A: Inworp, corner of doeltrap 
 
35: Op een voetbalveld staan er verschillende lijnen. Hoeveel (gehele) cirkels staan er 
op een voetbalveld? Let op, de cirkels mogen volledig zijn gekleurd of alleen de 
omlijningen. 
A: Vier (2x penaltystippen, 1x middencirkel, 1x aftrapstip). 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  



Welke club hoort bij dit verhaal? 
1. Ik zag het levenslicht in 1913 voor het personeel van mijn oprichter. Dit is nog 

steeds terug te vinden in mijn naam. Ik behoor tot de traditionele top drie van het 
betaalde voetbal in mijn land. Ik mag twee sterren op mijn shirt plaatsen wegens 
het aantal behaalde landstitels. Ik veroverde vaker de nationale super cup dan de 
nationale beker. Ik won twee Europese bekers in mijn bestaan. Ik was de derde 
club uit mijn land die de belangrijkste Europese beker wist te veroveren. De grote 
vraag is komen de lampen uit mijn stad? Ik wist al twee club van mijn land de 
zogeheten ‘Triple’ te veroveren. 

A: PSV  
 

2. Ik kom uit een stad die in vervolgen tijden de naamgever van een wereldrijk is 
geweest. Mijn oprichting vond plaats in 1927. In mijn logo staat een verwijzing naar 
de geschiedenis van mijn stad. Sinds 1953 deel ik mijn stadion met mijn aartsrivaal. 
In mijn prijzenkast staan onder andere drie landstitels, een Jaarbeursstedenbeker 
en twee nationale Supercups. In 2014 leed ik een historische nederlaag in een 
Europees toernooi door met forse cijfers op eigen veld onder uit te gaan. 

A: AS ROMA  
 

3. Ik zag het levenslicht in 1908. Twintig jaar later fuseerde ik onder dwang met een 
andere club. Ik ben een van de deelnemers aan de derby d’Italia. Ik ben de enige 
club die sinds de oprichting van het hoogste niveau in 1929 onafgebroken op dit 
niveau actief is. Dit was in de jaren ’90 bijna voorbij toen ik in een seizoen slechts 
één punt boven de beruchte streep eindigde. In mijn prijzenkast staan onder 
andere achttien landstitels, drie keer de Europa Cup I/Champions League en de 
wereldbeker voor clubteams. 

A: Internatizionale Milaan  
 

4. Ik zag het levenslicht in 1908. Ik speel al sinds 1937 in mijn huidige stadion. 
Nationaal mag ik een ster op mijn shirt zetten voor het aantal behaalde 
kampioenschappen. Ik won bijna net zo vaak de beker als dat ik landskampioen 
werd. Internationaal heb ik de Europacup I, de UEFA Cup en de wereldbeker 
gewonnen. In mijn beginjaren werd mijn naam nog wel eens gewijzigd, totdat ik 
mijn huidige naam kreeg in 1912 op een klein detail na. Ik krijg regelmatig van de 
UEFA boetes opgelegd naar aanleiding van misdragingen van mijn supporters 
omtrent Europese wedstrijden. Er is een rugnummer dat nooit wordt uitgereikt aan 
een speler, omdat dit nummer speciaal voor mijn fanatieke supporters is. 

A: Feyenoord (16) 
 

5. Ik ontstond in 1970 uit een fusie van drie clubs uit de stad die in mijn clubnaam is 
vermeld. Ik was de eerste club buiten de traditionele top drie die de Supercup van 
mijn land wist te veroveren. Mijn stad is sinds de invoering van het betaald voetbal 
nooit verstoken geweest van voetbal op het hoogste niveau. De supporters reiken 
elk jaar een prijs uit aan de, volgens hen, meest waardevolle speler van dat seizoen. 
Deze prijs is vernoemd naar een speler die plotseling aan een hartstilstand 
overleed. In mijn prijzenkast staat drie de dennenappel en een keer de Supercup. 

A: FC Utrecht 
 



Omschrijving van een wedstrijd 
Tijd voor ronde 5. Jullie krijgen een omschrijving van een wedstrijd. De vraag hierbij is welke 
wedstrijd is het, wat is de eindstand na eventuele verleningen, in welk seizoen werd deze 
wedstrijd gespeeld en wie zijn de doelpuntenmakers? 
 

1. Ik ben een wedstrijd op het WK. Ik ben een herhaling van een eerdere finale. De 
uitslag was op dat moment verrassend te noemen. De winnaar van de vorige 
ontmoeting op het WK, kwam op voorsprong. Echter vlak voor rust was daar 
één weergaloos doelpunt die de wedstrijd deed kantelen. Na rust speelde de 
underdog de tegenstander kapot vanuit een systeem met op papier vijf 
verdedigers. Voor een van beide ploegen was dit de opmaat voor een 
teleurstellend WK, terwijl de ander een prestatie behaalde die voorafgaand aan 
het toernooi niemand had zien aankomen. 
 

A:  Spanje – Nederland 1-5 2013/14 Xabi Alonso, Van Persie (2x), Robben (2x), De Vrij 
 

2. Ik ben een derby van Twente. De thuisploeg kwam vroeg op voorsprong. Na een 
klein half uur werd er een goal van de thuisploeg afgekeurd, wat de ommekeer 
in de wedstrijd te weeg bracht. In een korte periode voor rust kwamen de 
bezoekers langszij. Vlak voor tijd werd er de aansluitingstreffer gemaakt door 
een niet veel scorende spits van de thuisploeg, waarna er nog enkele spannende 
minuten aanbraken. 

 

A: FC Twente – Heracles 2-3 2019/20 Aitor, Berggreen, Dessers, Mauro Junior (2x) 
 

3. Ik ben een interland uit een kwalificatiereeks. Tijdens deze wedstrijd maakte 
een jonge Nederlandse speler een ongelukkig debuut, waarna hij in de rust 
werd gewisseld. Hij zou uitgroeien tot een betrouwbare CV in de jaren die 
volgden. Door deze nederlaag kon de bondscoach zijn biezen pakken. Deze 
wedstrijd werd door de vaderlandse pers een parodie op voetbal genoemd.  

 

A:  Bulgarije – Nederland 2-0 2016/17 Delev (2x) 
 

4. Ik ben een wedstrijd in de Premier League. Er viel een vroege rode kaart, 
waarna een verrassende kampioen uit de laatste jaren naar een monsterzege 
uitliep. Twee spelers wisten tijdens deze wedstrijd drie keer het net te vinden. 
De laatste goal viel uit een strafschop. 

 

A: Southampton – Leicester City 0-9 2019/20 Chilwell, Perez (3x), Vardy (3x), Tielemans, 
Maddison 
 

5. Ik ben een wedstrijd uit een Europees toernooi. Door de mist was er weinig te 
zien voor de toeschouwers. De landelijke pers, die het Kanaal waren 
overgestoken naar het kleine landje aan de Noordzee, noemden het een ramp 
voor de bezoekers. De coach van de thuisploeg wist zijn derde wedstrijd in 
Europees verband als coach ook in winst om te zetten. Een speler van de 
thuisploeg wist twee keer het net te vinden. 

A: Ajax – Liverpool 5-1 1966/67 de Wolf, Cruijff, Nuninga (2x), Groot, Lawler 



 

Goaltunes en muziek 
Na het scoren van een doelpunt van het thuisspelende ploeg galmt er in ieder stadion een 
fantastische goaltune. Hieronder worden er enkele meerkeuze vragen gesteld en aan jou de 
klus om de juiste zanger + titel van de song aan te kruizen. 

1. De Ivoriaanse voetballer Wilfried Bony kennen we allemaal uit zijn tijd bij Vitesse. 
Wat was de goaltune die afgespeeld werd in de GelreDome als er een doelpunt 
werd gescoord door deze spits? 

A. Boney M – Daddy cool 
B. Bee Gees – Stayin’ Alive 
C. Bruce Spingsteen – Born in the U.S.A 
D. Rocky Sharpe & The Replays - "Rama Lama Ding Dong 
 

2. Veel thuisblijvers springen op als Feyenoord een doelpunt maakt in de kuip. Welke 
goaltune wordt afgespeeld als deze ploeg een goal maakt? 

A: Lee Towers – You Never Walk Alone 
B: Feyenoord – Hand in hand kameraden 
C: Hermes House band – I Will Survive 
D: Wes – Alane 
 

3. Everton Ramos Da Silva staat bekend om zijn vele scharen die hij bij Heracles 
Almelo heeft gemaakt. Maar wat was zijn eigen unieke goaltune? 

A: Vengaboys – We’re Going to Ibiza! 
B: Canzone – Brazil 
C: K’naan – Wavin’ Flag 
D: Sergio Mendes – Mas Que Nada 
 

4. Wij als Nederlanders staan supporten allemaal het Nederlands Elftal. Maar welke 
goaltune galmt door het stadion als één van onze leeuwen scoort? 

A: John De Bever – Jij krijgt die lach niet van mij gezicht 
B: Nell Diamond – Sweet Caroline 
C: Jordan Baker - Explode 
D: Parla Pardoux – Liberté 
 

5. PSV heeft de goaltune overgenomen van FC Twente. Maar hoe heet deze goaltune? 
A. Zombie Nation – Kernkraft 400 
B. Vicetone & Tony Igy – Astronomia 
C. Guus Meeuwis – Brabant 
D. Zware jongens – PSV jump 

 

6. De Argentijnse voetballegende Diego Maradonna stond bekend om zijn 
dribbelkunsten en zijn scorende vermogen. Echter werd er een link gelegd door een 
lied en de sport voetbal mede door zijn unieke warming up die op YouTube staat. 
Wat is de song van dit lied? 

A: Alphaville – Forever Young  
B: Opus – Live is Life 
C: Gala – Freed From desire 
D: Shakira – La La La  



Bordspel met voetbalvragen! 
Hopelijk heb je met behulp van de bovenstaande vragen een leuke avond. Wist je overigens 
dat er een speciaal bordspel is uitgebracht waarin je (recente) voetbalvragen moet 
beantwoorden? Neem als voorbeeld de onderstaande productreview van een 
enthousiasteling over het spel: 
 
“Wat een ontzettend leuk spel. Ook leuk voor de niet-voetbalhebber overigens. Daar hebben 
de makers goed over nagedacht. De verschillende onderdelen maken het spel spannend en 
leuk. Vooral uitbeelden zorgt voor veel hilariteit. Een aanrader voor de feestdagen.” 
 
“Hebben het spel laatst gespeeld met een paar vrienden en was helemaal top. Zowel voor de wat 
gevorderder voetbal kenners als voor zij die er wat minder verstand voor hebben, er zijn vragen die voor 
iedereen leuk zijn met leuke spel elementen zoals uitbeelden, omschrijven, etc. Zeker een aanrader!” 
 
Ook benieuwd naar het spel? Klik dan op de onderstaande banner om meer te weten te komen over dit 
unieke bordspel. 
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