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Woord vooraf

 
 
Weinigen durven het luidop te zeggen, maar 
velen vinden zichzelf een voetbal-, koers- of 
sportkenner. Onder vrienden wordt weleens 
plagerig naar een weetje gepolst, op café lopen  
de discussies over wie nu de winnaar was  
geregeld hoog op en op familiefeesten zijn sport-
vragen schering en inslag. Als sportliefhebber 
in hart en nieren en occasioneel quizzer  
herken ik deze situaties als geen ander. 

Om voortaan altijd het juiste antwoord te  
kennen en elke situatie de baas te zijn, heb  
ik voor u en voor mezelf Het grote Sporza  
quizboek opgesteld.

 
 
 

 
 
Met veel zorg en geduld heb ik de sport-
geschiedenis uitgeplozen en de meest  
markante, tot de verbeelding sprekende  
gebeurtenissen gebundeld in dit boek.  
Van tennis tot snooker, van hockey tot  
schaken, van wielrennen tot schans-
springen, van basketbal tot boogschieten  
en van voetbal tot schaatsen: geen sport 
blijft onaangeroerd, geen periode onbe-
sproken. Het resultaat zijn 1200 sport-
vragen en heel wat extra weetjes. 

Veel lees-, quiz- en babbelgenot!
Ruben Van Gucht





januari



10 1 januari: Raymond van Barneveld, São Paulo, Australian Open
2 januari: Serge Reding, gewichtheffen, Martina Hingis, Ibrox Park

1 januari
De dag waarop in 1945 Jacky Ickx in 
Brussel het levenslicht ziet, Etienne De 
Wilde tot twee keer toe (in 1996 en 1997) 
de Zesdaagse van Keulen wint en Ann 
Wauters in 2009 voor de vijfde keer in 
haar carrière uitgeroepen wordt tot beste 
Europese basketspeelster.

Maar ook de dag waarop …
 … een Nederlander in 2007 voor het eerst 

het PDC wereldkampioenschap darts 
wint. Dat doet hij door in de finale meer
voudig wereldkampioen Phil Taylor te 
verslaan. Wie zoeken we?

 … Gaston Roelants in 1968 voor de vierde 
keer – na 1964, 1965 en 1967 – de gere
nommeerde San Silvester Corrida wint. 
Weet u in welke stad die wedstrijd  
wordt gelopen?

 … Helen Wills Moody overlijdt, een abso
lute toptennisster tijdens het interbel
lum. Moody wint maar liefst negentien 
grand slamtitels in het enkelspel en  
verovert ook olympisch goud in 1924. 
Toch lukt het haar niet alle grandslam
toernooien te winnen. Welke van de  
vier ontbreekt op haar indrukwekkende 
palmares?

2 januari 
De dag waarop Fausto Coppi in 1960  
het leven laat na een malaria-infectie  
die hij opgelopen had in Opper-Volta  
(nu Burkina Faso), Miguel Indurain  

in 1997 zijn afscheid aankondigt van de 
wielersport en Ingrid Berghmans in 1987 
voor de zevende (en vijfde opeenvolgende)  
keer Sportvrouw van het Jaar wordt.

Maar ook de dag waarop …
 … in 1969 de Belgische sportwereld even 

met verstomming wordt geslagen. Tijdens 
de verkiezing van de Sportman van het 
Jaar eindigt Eddy Merckx pas op de 
tweede plaats. Merckx won in 1968 noch
tans ParijsRoubaix, de Giro, de Ronde 
van Romandië en nog een rist andere 
wedstrijden. De prestigieuze titel is dat 
jaar echter voor een sportman uit een an
dere discipline, die België in 1968 de enige 
zilveren medaille had geschonken op de 
Olympische Spelen in MexicoStad. Wie?

 … een Zwitserse exnummer 1 in 2006 haar 
comeback maakt in het vrouwentennis en 
in het Australische Gold Coast meteen  
de halve finales bereikt. In haar tweede  
carrière wint ze nog drie titels alvorens 
opnieuw af te zwaaien nadat ze betrapt 
werd op cocaïnegebruik. Over wie  
hebben we het?

 … er een drama plaatsvindt in Glasgow.  
Aan het einde van de voetbalderby  
tussen Rangers en Celtic komen 66  
toeschouwers om het leven wanneer de 
dranghekken het begeven. De meeste 
slachtoffers komen om door verstikking. 
Hoe heet het stadion waar deze ramp  
gebeurde?



11 3 januari: 1926, Mendrisio, ijshockey
4 januari: Henk Angenent, 1988, Coen Moulijn

3 januari
De dag waarop meervoudig wereldkam-
pioen formule 1 Michael Schumacher  
geboren wordt in 1969, Fernande Caroen 
in 1940 het wereldrecord op de 500 meter 
vrije slag scherper stelt en Patrick Sercu 
in 1979, samen met de Duitser Gregor 
Braun, zijn 62ste zesdaagse wint in Keulen. 

Maar ook de dag waarop …
 … in 1980 Lucien Buysse overlijdt. De Deinze

naar maakte vooral naam en faam door 
zijn eindoverwinning in de Ronde van 
Frankrijk. Buysse legde de basis voor die 
zege in een legendarische Pyreneeënrit  
– in verschrikkelijke weersomstandig
heden – van Bayonne naar Luchon.  
Een rit die hij met meer dan 25 minuten 
voorsprong won. In welk jaar won Buysse 
de Tour?

 … Eddy Merckx voor  
de derde keer op rij 
wordt uitgeroepen tot 
Sportman van het 
Jaar. Merckx heeft het 
jaar ervoor prachtige 
overwinningen be
haald in onder meer 
de Tour, de Ronde van Lombardije, 
LuikBastenakenLuik en Milaan 
Sanremo. Maar vooral zijn tweede wereld
titel geeft de doorslag. Waar heeft Merckx 
die behaald? 

 … de Canadees Wayne Gretzky een nieuwe 
mijlpaal in zijn carrière bereikt. Hij scoort 
zijn 700ste doelpunt. Dat doet hij in het shirt 
van de Los Angeles Kings. In totaal zal 

Gretzky maar liefst 894 doelpunten scoren 
en 1963 assists geven. Een aantal dat geen 
enkele andere speler ook maar enigszins 
benadert. In welke sport deed Gretzky dat? 

4 januari
De dag waarop Ivo Van Damme in 1977 
postuum uitgeroepen wordt tot Sportman 
van het Jaar, beslist wordt om in 2008 
geen Dakarrally te organiseren wegens  
te onveilig en Vadis Odjidja in 2008  
Anderlecht verlaat voor Hamburg. 

Maar ook de dag waarop …
 … in 1997 de voorlopig laatste Elfstedentocht 

wordt gehouden. Na 6.49.18 komt de  
winnaar over de streep op de Bonkevaart 
in Leeuwarden. Pas na een prangende  
sprint wordt duidelijk wie de vijftiende 
Elfstedentocht heeft gewonnen. Wie?

 … de sportwereld in 2009 afscheid moet 
nemen van Lei Clijsters. De voormalige 
Rode Duivel en Gouden Schoen overlijdt 
aan de gevolgen van kanker. In welk jaar 
won Clijsters de Gouden Schoen?

 … twee jaar na de dood van Clijsters een  
Nederlands exvoetbalinternational sterft, 
op 73jarige leeftijd. Welke buitenspeler 
en clubicoon van Feyenoord verzamelde 
in totaal 38 caps voor Oranje, speelde van 
1955 tot 1972 voor Feyenoord en wordt ook 
nu nog geprezen vanwege zijn snelheid  
op de flank?



12 5 januari: George Herman ‘Babe’ Ruth, Muhammad Ali, Karel Geraerts
6 januari: vier: in 1960, 1961, 1964 en 1974, André Malherbe, Sven Hannawald

5 januari
De dag waarop in Koersel Roland Liboton 
in 1986 voor de zevende opeenvolgende 
keer Belgisch kampioen wordt, Alexan-
der Popov in 1994 een wereldrecord op  
de 100 meter vrije slag zwemt en Frank 
De Bleeckere in 2009 verkozen wordt tot 
de op twee na beste scheidsrechter ter  
wereld. 

Maar ook de dag waarop …
 … in 1920 een van de meest legendarische 

baseballspelers uit de geschiedenis ge
transfereerd wordt van Boston Red Sox 
naar New York Yankees. Hij groeit er uit 
tot de sleutelfiguur en zal van de Yankees 
een topteam maken. Hij overlijdt aan de 
gevolgen van kanker in 1948. Over wie 
hebben we het?

 … exwereldkampioen boksen Sonny Liston 
in 1971 dood wordt teruggevonden. Liston 
behaalde zijn titel in 1962 door Floyd Pat
terson te verslaan, maar twee jaar later 
verloor hij zijn titel bij de zwaargewichten. 
Wie nam die in februari 1964 van hem 
over door de kamp in Miami Beach  
(Florida) te winnen?

 … in 1982 een exspeler van Club Brugge het 
levenslicht ziet. De speler in kwestie, een 
Limburger, voetbalt tijdens zijn carrière in 
totaal twintig caps bij elkaar voor de Rode 
Duivels. Ook Lokeren, OudHeverlee Leu
ven en Charleroi staan op zijn uitsluitend 
Belgische cv. Over wie hebben we het?

6 januari
De dag waarop in 1996 Els Callens haar 
eerste WTA-dubbeltitel verovert in Auck-
land, de Duitser Jens Weissflog er in 1996 
als eerste in slaagt vier keer het Vier-
schansentoernooi te winnen en Georges 
Leekens in 2003 een contract tekent om 
bondscoach van Algerije te worden.

Maar ook de dag waarop …
 … in 1975 Paul Van Himst alweer de Gouden 

Schoen verovert. Van Himst zet een  
record neer. Hoeveel exemplaren heeft 
Polle Gazon er op zijn schouw staan?

 … in 1988 het noodlot toeslaat bij een 31 
jarige Belgische deelnemer aan Parijs 
Dakar. Onze landgenoot maakt een zware 
val en zal blijvend verlamd geraken.  
De motorrijder in kwestie is eerder al  
drie keer wereldkampioen 500 cc gewor
den en drie keer vicewereldkampioen. 
Over wie gaat het? 

 … een Duitser voor een unieke prestatie 
zorgt in het schansspringen. Hij wint  
de vier manches van het Vierschansen
toernooi (in Oberstdorf, GarmischParten
kirchen, Innsbruck en Bischofshofen). 
Wie zorgt in 2002 voor dit kunststukje? 



13 7 januari: Carine Verbauwen, Jesús Gil y Gil, Raymond Steylaerts
8 januari: Union SintGillis, Bioul, George Weah

7 januari 
De dag waarop Xavier Malisse in 2007, 
na zeges tegen onder meer Rafael Nadal 
(halve finale) en Stefan Koubek (finale), 
zijn tweede ATP-toernooi wint in Chen-
nai, de 29-jarige motorrijder Gilles Lalay 
in 1992 om het leven komt en daarmee 
het derde slachtoffer is van de Dakarrally 
en Robert Blanchart op het BK skiën in 
1978 in Val d’Isère alle titels wegkaapt. 

Maar ook de dag waarop …
 … in 1976 voor het eerst in België een Sport

vrouw van het Jaar wordt verkozen. 
Welke zwemster valt deze eer te beurt? 

 … de onderzoeksrechter van Marbella in 
1999 de legendarische exvoorzitter van 
Atletico Madrid laat arresteren wegens 
duistere geldpraktijken. De man in kwestie 
is tevens burgemeester van Marbella. Hij 
overlijdt in 2004. Over wie hebben we het?

 … in Middelkerke anno 2011 een zesvoudige 
wereldkampioen en dertienvoudige Euro
pees kampioen artistiek biljarten het 
leven laat op 77jarige leeftijd. De naam 
van deze icoon uit de biljartsport?

8 januari
De dag waarop oud-voetballer Suad  
Katana (ex-Lokeren en -Anderlecht) in 
2005 overlijdt aan de gevolgen van een hart-
stilstand, de 14-jarige Luca Brecel in 2010 
zevenvoudig wereldkampioen Stephen 
Hendry verslaat tijdens een demonstratie-
wedstrijd in Brugge en Roger De  
Vlaeminck in 1978 zijn derde en laatste 
Belgische titel in het veldrijden behaalt. 

Maar ook de dag waarop …
 … in 1933 een Brusselse voetbalclub begint 

aan een ongeziene reeks van zestig compe
titiewedstrijden op rij zonder nederlaag. 
Welke club, die daardoor drie opeenvol
gende titels veroverde, klaarde deze klus?

 … Roland Liboton in 1989 zijn tiende Bel
gische titel veldrijden op rij wint, een  
tot nu toe ongeëvenaarde prestatie.  
In welk Waals dorp veroverde Liboton 
zijn tiende en laatste driekleur? 

 … in 1996 de Wereldvoetballer van het Jaar 
1995 wordt bekendgemaakt. De FIFA 
kiest voor een Liberiaan. Hij verslaat 
Paolo Maldini en Jürgen Klinsmann. 
Over wie gaat het?



14 9 januari: Gennaro Gattuso, Danny De Bie, Leo Laurens
10 januari: SovjetUnie, Robbie Rensenbrink, Eendracht Aalst

9 januari
De dag waarop Yanina Wickmayer in 
2010 in Auckland haar derde WTA-titel 
verovert, Cisse Severeyns in 1993 vier 
keer scoort tegen Standard en Sven Nys 
in 2000 voor het eerst Belgisch kampioen 
veldrijden bij de elite wordt. 

Maar ook de dag waarop …
 … in 1978 in Corigliano Calabro een toekom

stig voetbalinternational geboren wordt. 
De Italiaan verwerft vooral naam en faam 
bij AC Milan, waarmee hij tussen 1999 en 
2012 twee keer de Champions League en 
twee keer de titel in Italië pakt. In 2006 
wordt hij ook wereldkampioen met de 
Squadra. Over welke beenharde midden
velder gaat het? 

 … een voormalige veldrijder in 1992 veroor
deeld wordt tot het betalen van een boete 
wegens poging tot fraude bij een doping
controle één jaar eerder in Zillebeke. Ook 
deelname aan het WK in Gieten wordt 
hem ontzegd. Een tweede wereldtitel zou 
er daarna niet meer van komen. Wie bleef 

ook na zijn carrière in het veldritmilieu 
aan de slag als ploegleider?

 … in 1997 The Lion of Antwerp de kwart
finale bereikt op het WK darts (BDO).  
Ongezien voor een Belg. In de kwartfinale 
verliest hij van titelverdediger Steve  
Beaton met 43. Weet u nog wie die  
Antwerpse Leeuw is? 

10 januari 
De dag waarop de Nederlandse Irene van 
der Laar in 1982 in Sint-Pieters-Woluwe 
het wereldrecord 24 uur zwemmen bij  
de vrouwen op 80,825 kilometer brengt, 
Miel Puttemans in 1976 in Parijs twee 
van zijn eigen indoorwereldrecords ver-
betert en schaatser Sven Kramer in 2010 
voor de vierde keer op rij Europees  
kampioen allround wordt.

Maar ook de dag waarop …
 … in 1970 de loting voor het 

WK voetbal plaatsvindt. 
De Rode Duivels hebben 
zich geplaatst en worden 
onderverdeeld in een groep 
met El Salvador, thuisland 
Mexico en welk ander land?

 … in 1977 de Gouden Schoen van het voor
bije voetbaljaar wordt uitgereikt. Voor  
het tweede jaar op rij gaat de trofee naar 
een Nederlander. De opvolger van Johan 
Boskamp speelt niet bij RWDM, wel bij 
Anderlecht. Over wie gaat het?

 … in 1992 een icoon van het Belgische  
voetbal zijn schoenen aan de haak  
hangt wegens aanhoudende kniepijn.  



15 11 januari: Ben Johnson, Marion Jones, Claude Criquielion
12 januari: 100 meter schoolslag, Steffi Graf, Sugar Jackson

Hij is Belgisch recordinternational en dus  
weet u dat het over Jan Ceulemans gaat. 
Maar bij welke club ging de Caje het jaar 
nadien aan de slag als trainer?

11 januari
De dag waarop in 2008 het levenloze  
lichaam van de Amerikaanse kunst-
schaatser Christopher Bowman aange-
troffen wordt in een hotelkamer in Holly-
wood, Kim Clijsters in 2003 haar elfde 
toernooizege boekt door in Sidney de 
Amerikaanse Lindsay Davenport te ver-
slaan en Gilles De Bilde in 1995 tot ieders 
verbazing de Gouden Schoen wint op 
basis van één stemronde.

Maar ook de dag waarop …
 … in 1991 een Canadese sprintbom zijn 

comeback maakt op de 100 meter nadat 
hij in 1988, enkele dagen na de olym
pische finale die hij had gewonnen,  
betrapt werd op het gebruik van anabole 
steroïden. Wie brak er na die comeback 
geen potten meer en werd in 1993 levens
lang geschorst wegens een tweede  
positieve test?

 … een andere ster uit het atletiek in 2008  
de gevangenis in moet wegens meineed. 
Eerder kreeg de Amerikaanse ook al een 
flinke sportieve sanctie opgelegd vanwege 
dopinggebruik. Zo moet ze haar vijf  
olympische medailles, behaald tijdens  
de Spelen in Sidney, opnieuw inleveren. 
Over welke Amerikaanse gaat het? 

 … in 1957 een toekomstig wereldkampioen 
wielrennen geboren wordt. Met overwin

ningen in de Ronde van Vlaanderen, 
Waalse Pijl, Clasica San Sebastian en tal 
van ereplaatsen in grote klassiekers en 
rondes heeft de renner in kwestie een 
prachtcarrière bij elkaar gefietst. Welke 
exrenner stierf helaas veel te vroeg aan 
de gevolgen van een herseninfarct in  
februari 2015? 

12 januari
De dag waarop Dominique Monami in 
1997 haar tweede WTA-toernooi uit haar 
carrière wint in Hobart, Ronaldo in 1998 
zichzelf opvolgt als Wereldvoetballer van 
het Jaar 1997 en Johan Museeuw in 1991 
zowaar op het podium van het BK veld-
rijden staat. 

Maar ook de dag waarop …
 … Fred Deburghgraeve in 1998 in Perth  

wereldkampioen wordt op zijn favoriete 
nummer, hetzelfde nummer waarop hij 
twee jaar eerder schittert op de Spelen 
van Atlanta. Over welk nummer gaat het?

 … Justine Henin aan haar honderdste week 
als nummer 1 van de wereld in het vrou
wentennis begint. Haar reeks zal uiteinde
lijk gestuit worden in week 117. Het levert 
haar een zevende plaats op in de ranking 
aller tijden. Weet u door wie die lijst wordt 
aangevoerd met maar liefst 377 weken?

 … de Europese titel bij de weltergewichten 
in handen blijft van een Belg. De titel
kamp vindt plaats in een tot de nok  
gevulde Lotto Arena. Welke 26jarige  
Belg verslaat in 2008 de Franse kampioen 
Brice Faradji op punten voor eigen volk?



16

13 januari: rolschaatsen, Michael Jordan, MapeiGB

13 januari
De dag waarop Mario De Clercq in 2002 
in een tumultueuze sprint Belgisch kam-
pioen wordt in Koksijde, de Duitser  
Jorg Hoffmann in 1991 het elf jaar oude  
wereldrecord van Vladimir Salnikov  
op de 1500 meter vrije slag verbetert  
en de finale van de Masters in 1985  
voor de derde keer op rij gaat tussen  
Ivan Lendl en John McEnroe, die het  
voor de tweede keer haalt van Lendl.

Maar ook de dag waarop …
 … in 1982 een opvallende naam verschijnt  

op de erelijst van de verkiezing van Sport
vrouw van het Jaar. Annie Lambrechts 
wordt namelijk uitgeroepen tot laureate 
van het jaar 1981. Ze verovert tal van  
wereldtitels en twee gouden medailles  
op de Wereldspelen in haar discipline. 
Welke discipline?

 … een Amerikaanse basketballegende in 
1999 voor de tweede keer een punt zet 
achter z’n carrière. Op zijn palmares:  
zes NBAtitels, vijf keer MVP, tien keer 
topschutter en twee olympische titels. 

Over wie hebben we het?
 … de 20jarige Frank Vandenbroucke in  

1995 helemaal ‘op z’n VDB’s’ verschijnt  
op de ploegvoorstelling van zijn toekom
stige ploeg terwijl hij eigenlijk nog bij 
Lotto onder contract ligt. Beide partijen 
komen een maand later een regeling  
overeen. Vandenbroucke zal tot de  
Ronde van Vlaanderen bij Lotto rijden, 
daarna bij z’n nieuwe ploeg.  
Welke ploeg?

14 januari
De dag waarop in 2011 de succesvolle  
pistier en legendarische ploegleider  
Peter Post op 77-jarige leeftijd sterft, 
Thierry Sabine – de uitvinder van de  
Dakarrally – in 1986 om het leven komt 
bij een helikoptercrash en Raymond 
Steylaerts in 1996 voor de 26ste en  
laatste keer Belgisch kampioen artistiek 
biljart wordt. 

Maar ook de dag waarop …
 … in 1992 de enige golfer die ooit bekroond 

werd met de Nationale Trofee voor Sport



17 14 januari: Flory Van Donck, Aruna Dindane, Luka Peruzovic 
15 januari: Marc De Block, Jean Dockx, Chris Boardman

verdienste overlijdt. De trofee ontvangt  
hij in 1960. Weet u nog om welke golfer 
het gaat?

 … de Gouden Schoen van het jaar 2003  
voor het eerst naar een Afrikaanse voet
baller gaat. Tijdens de verkiezing, die op 
14 januari 2004 plaatsvindt, laat hij zijn 
ploegmaat Walter Baseggio en Mbo 
Mpenza van Moeskroen ver achter zich. 
Wie won de 50ste Gouden Schoen uit  
de geschiedenis? 

 … Anderlecht in 1993 z’n trainer ontslaat  
ondanks een uitstekende 31 op 36. Johan 
Boskamp wordt zijn opvolger. De man in 
kwestie zou daarna in ons land nog aan  
de slag gaan bij Racing Genk, Standard 
en Charleroi. Over wie gaat het?

15 januari
De dag waarop in 1999 de gebroeders  
De Boer na een maandenlang aanslepend 
conflict allebei naar FC Barcelona mogen 
verhuizen, de Belgische nationale zaal-
voetbalploeg in 1989 vierde wordt op het 
allereerste WK zaalvoetbal en Haile  
Gebreselassie in 2006 een wereldrecord 
loopt op de halve marathon en en passant 
ook nog het wereldrecord pakt op de  
20 kilometer.

Maar ook de dag waarop …
 … in 1977 Albert Van Damme en Eric  

De Vlaeminck, de beste en bekendste 
veldrijders van hun generatie, op het  
BK in Munte geklopt worden door een 
outsider die het jaar voordien ook al kam
pioen werd in Overijse. Een kampioen  

die naast zijn activiteiten op de fiets iedere 
dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds  
laat werkt op de boerderij van zijn ouders. 
Wie?

 … het Astridpark in 2002 in diepe rouw  
gedompeld wordt. Anderlecht moet die 
dag afscheid nemen van een clubmonu
ment en boegbeeld. De man in kwestie 
speelde van 1971 tot 1978 voor paarswit  
en vierde in die periode twee titels, vier 
Belgische bekers en twee Europabekers. 
Nadien zou hij jarenlang een plaats heb
ben in de technische staf van de club. 
Eind jaren negentig was hij zelfs even 
hoofdcoach van Anderlecht om de club 
weer op de rails te krijgen, iets wat hem 
ook lukte. Over wie gaat het?

 … Francesco Moser in 1994 het werelduur
record opnieuw in handen probeert te 
krijgen. Moser zal met 51,840 km/u op 
430 meter stranden van de man die het 
record op dat moment in handen heeft, 
een Brit. Kent u deze renner? 

16 januari
De dag waarop Carlos Sainz in 2010  
voor het eerst de Dakarrally wint bij  
de wagens, in 1987 Carlo Tränhardt met 
een hoogte van 2,40 meter een nieuw  
wereldrecord in zaal springt en in 1961 
een wielrenner in spe geboren wordt die 
later onder andere Luik-Bastenaken-Luik  
zal winnen. Het betreft Dirk De Wolf. 

Maar ook de dag waarop …
 … in 1971 een exrenner overlijdt die er als 

eerste in slaagde om drie keer de Ronde 



18

16 januari: Philippe Thys, Mon Vanden Eynde, Steven Defour 
17 januari: Rik De Saedeleer, Oprah Winfrey, Bobby Fischer
18 januari: Ian Thorpe, Peter Van Petegem, Stephane Peterhansel

van Frankrijk te winnen. Hij deed dat in 
1913, 1914 en 1920. Bij zijn eerste winst 
was hij amper 22 jaar. De Eerste Wereld
oorlog gooide echter roet in het eten. Het 
gaat hier om een Belg, welke Belg? 

 … de legendarische trainer van straffe Bel
gische lopers als Gaston Roelants, Miel 
Puttemans en Ivo Van Damme overlijdt. 
We schrijven 1989. Wie was die trainer? 

 … in 2008 een 19jarige Belg de Gouden 
Schoen wint. Hij speelt bij Standard en 
klopt Anderlechtmiddenvelder Ahmed 
Hassan en Tom De Sutter, spits bij Cercle 
Brugge op dat moment. Hebt u een idee 
om wie het gaat?

17 januari
De dag waarop Dennis Rodman voor elf 
wedstrijden geschorst wordt en een boete 
van 25.000 dollar krijgt wegens het slaan 
van een cameraman, Geert Blanchart  
in 1988 Europees kampioen shorttrack 
wordt op de 1500 meter en in 1942 toe-
komstig bokslegende Muhammad Ali  
geboren wordt.

Maar ook de dag waarop …
 … in 1924 een man geboren wordt die jaren

lang dé voetbalstem van de BRT(N) zou 
zijn. Hij becommentarieerde verschil
lende WK’s, waaronder het legendarische 
WK van 1986 in Mexico. Wie is de man 
van legendarische uitspraken als Daar  
is ’m, Daar is ’m en Dag Moeder?

 … Lance Armstrong in 2013 in een interview 
met een Amerikaanse tvster toegeeft  
dat hij jarenlang doping heeft gebruikt.  

Bij welke tvster deed Armstrong die  
bekentenis?

 … een Amerikaanse schaaklegende in  
2008 overlijdt in IJsland. Hij was wereld
kampioen van 1972 tot 1975, maar was  
helaas al enkele jaren op de dool. Over 
wie gaat het? 

18 januari
De dag waarop in 1963 Reinier Paping  
de Elfstedentocht wint in bijna elf uur,  
in 1998 Eddy Planckaert in het tv- 
programma Camps openlijk  
over doping gebruik spreekt  
en Reece ‘Goose’ 
Tatum, lid van  
de Harlem  
Glob etrotters,  
in 1967 op 45- 
jarige leeftijd 
overlijdt. 

Maar ook de dag waarop …
 … in 2000 een Australische zwemkampioen 

in Sidney het wereldrecord op de 200 
meter vrije slag verbetert. Hij zou vijf 
keer olympisch goud veroveren en kreeg 
niet voor niets de bijnaam Thorpedo mee. 
Wie?

 … in Brakel anno 1970 de Zwarte van Brakel 
geboren wordt. Om welke renner, een 
exwinnaar van de Ronde van Vlaande
ren en ParijsRoubaix, gaat het?

 … in 1998 een Fransman voor de zesde keer 
ParijsDakar wint bij de motoren en zo  
alleen recordhouder wordt. Wie heeft  
dat record nog steeds in handen?



19 19 januari: Roger Federer, Jenson Button, Mathieu van der Poel
20 januari: Marc Demeyer, Jacky Ickx, Johnny Weismuller

19 januari
De dag waarop in 1987 Jan Ceulemans 
z’n derde en laatste Gouden Schoen ont-
vangt, Roger De Coster in 1974 de Trofee 
voor Sportverdienste in ontvangst mag 
nemen en Eddy Merckx in 1984 zijn uur-
record kwijtspeelt aan Francesco Moser.

Maar ook de dag waarop …
 … in 1986 Ivan Lendl voor de vijfde opeen

volgende keer de finale van de Masters 
tennis haalt. Hij zal dat jaar voor de 
vierde keer winnen, het jaar erna voor  
de vijfde keer. Pete Sampras was lange 
tijd de enige die het record van Lendl  
kon evenaren. Maar ondertussen is er  
een speler die de Masters zes keer wist  
te winnen. Wie? 

 … in het kleine Engelse plaatsje Frome anno 
1980 een toptalent geboren wordt dat  
29 jaar later, in 2009, wereldkampioen 
formule 1 wordt. Zijn eerste overwinning 
in de koninginnenklasse van de autosport 
boekt hij in 2006 in Hongarije. Om wie 
gaat het?

 … heel wat jaren later, in 1995, een jongetje 
geboren wordt dat de genen van vader en 
grootvader geërfd heeft. Het gaat om fiets
genen van de zuiverste soort. Veel tijd zal 
hij niet nodig hebben om zichzelf los te 
maken van vader en grootvader en zelf 
naam te maken. Dat doet hij onder andere 
door zich tot jongste wereldkampioen ooit 
in het veldrijden te kronen. Wie haalde 
die straffe stoot uit? 

20 januari
De dag waarop in 1950 Jef ‘Poeske’  
Scherens op bijna 41-jarige leeftijd zijn 
laatste wedstrijd rijdt, de Braziliaanse 
dribbelkont Garrincha in 1983 overlijdt 
aan de gevolgen van een drankprobleem 
en Willy Van den Wijngaert in 1998  
voorzitter wordt van KV Mechelen.

Maar ook de dag waarop …
 … in 1982 de wielerwereld in rouw is van

wege het plotse overlijden van een 31 
jarige renner aan de gevolgen van een 
hartstilstand. De renner in kwestie stond 
vooral bekend als superknecht in dienst 
van onder anderen Freddy Maertens,  
al won hij zelf ook topkoersen als  
ParijsRoubaix en ParijsBrussel.  
Welke superknecht bedoelen we? 

 … een Belg in 1983 als eerste en tot nog  
toe enige landgenoot ooit erin slaagt om 
ParijsDakar bij de auto’s te winnen.  
Wie is die straffe kerel?

 … in 1984 een legende in de zwemsport  
overlijdt. Een legende die er als eerste  
in slaagde om de 100 meter vrije slag te 
zwemmen in minder dan een minuut.  
In totaal zou hij niet minder dan vijf  
olympische gouden medailles veroveren. 
Hij zou z’n succes ook herhalen als acteur 
door de rol van Tarzan te vertolken.  
Wie slingerde aan lianen en gleed  
door het water alsof het niks was?



20 21 januari: John McEnroe, ZuidAfrika, Ashton Eaton
22 januari: Albert Zweifel, Jean Nicolay, Erik Nys

21 januari
De dag waarop Brigitte Becue in 1998 
 revanche neemt voor een tegenvallend 
WK in Perth en een Europees record 
zwemt op de 100 meter schoolslag in  
klein bad, Wilfried Van Moer in 1997  
na amper acht maanden ontslagen wordt 
als bondscoach en Evgeni Plushenko  
zijn vijfde Europese titel verovert op  
het EK kunstschaatsen.

Maar ook de dag waarop …
 … in 1990 voor het eerst sinds 1963 een  

tennisspeler uitgesloten wordt op de  
Australian Open wegens wangedrag.  
De Amerikaan in kwestie heeft een  
reputatie. De Australian Open zou hij  
overigens nooit winnen. Wie was die  
tennisspeler die de bedenkelijke eer had 
om uitgesloten te worden?

 … in Kroonstad in 2006 een jonge voetballer 
wordt neergestoken. Zijn naam: Jeffrey 

Ntuka. In onze contreien goed bekend  
als speler van Westerlo, dat hem tussen 
2003 en 2008 leent van Chelsea. Hij is  
ook 5 keer international van zijn land.  
Voor welk land speelde Ntuka? 

 … in 1988 een jongetje geboren wordt  
dat zal uitgroeien tot een absolute  
topper in de meerkamp. Zo behaalt  
hij olympisch goud in Londen en wordt  
hij wereld kampioen in 2013 en 2015.  
Hoe heet deze in Portland geboren  
Amerikaan?

22 januari
De dag waarop Kobe Bryant in 2006  
81 punten scoort voor LA Lakers tegen 
Toronto, Gilles De Bilde in 1997 voor  
enkele weken geschorst wordt wegens 
een vuistslag in het gezicht van Krist 
Porte en Ronald Koeman in 1989 een  
toptransfer versiert naar FC Barcelona.

Maar ook de dag waarop …
 … een Zwitser in 1978 voor de derde keer  

op rij wereldkampioen veldrijden wordt. 
Z’n derde wereldtitel behaalt hij in Amo
rebieta. Om welke Zwitser gaat het?

 … in 1964 voor het eerst een doelman de 
Gouden Schoen wint. De flamboyante 
Luikenaar verzamelde 39 caps voor de 
Rode Duivels en haalde drie titels en  
twee bekers met Standard. Wie won  
de Gouden Schoen van het jaar 1963?

 … het Belgisch indoorrecord verspringen 
van Ronald Desruelles na dertien jaar  
verbroken wordt. De nieuwe record
houder springt in 1995 7,93 meter ver.  


