Het verleden van
‘Koning Voetbal’
Rondwandeling Holterberg




Periode: jaren 1733-nu
Startpunt: jaarpaal 1733, hoek Oude
Deventerweg / Jeurlinksweg, Holten
Lengte: 8,7 km

Gebruiksaanwijzing:
 De nummers in deze beschrijving verwijzen naar
de jaartallen op de paaltjes.
 De letters verwijzen naar de betreffende zijde van
de informatiekubus: R = regionale
gebeurtenissen; N = Nederland; E = Europa; W =
overige werelddelen.
 Scan onderweg QR-codes voor filmpje e.d.
 Vanaf jaarpaal 2018 volgt u de routebeschrijving
naar het startpunt.
Bewegwijzering
Wit-paarse bordjes geven de looprichting aan. De
bordjes zijn vaak bevestigd aan lantaarn- en
straatnaampalen.

Podcast
Tip! Beluister voor je op pad gaat de podcast bij deze
rondwandeling. Dan krijg je in het kort te horen wat er
in deze periode gaande is. Dat maakt het
gemakkelijker om gebeurtenissen die je onderweg
tegen komt in die tijd te plaatsen. De podcast staat op
de website van het Wereldtijdpad: zie pagina van
deze rondwandeling. Naar Podcast.
Intro
Tegenwoordig trappen wereldwijd zo’n driehonderd
miljoen mensen - mannen en vrouwen (10%), jong en
oud - wel eens tegen een bal. Wereldwijd zijn er
ongeveer driehonderdduizend voetbalclubs. En er zijn
bijna een miljoen scheidsrechters actief.
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Wie dat leuk vindt kan tijdens de wandeling aan een
voetbalquiz meedoen (zie pag. 10).
De antwoorden op alle vragen vind je aan het einde
van deze tekst (pag. 11/12).

1747-R Hooligans
Toen er in ons land nog nergens gevoetbald werd,
waren er al wel andere balspelen. Daarbij konden de
spanningen soms ook hoog oplopen.
Intussen huurt onze regering Russische militairen om
hier orde op zaken te stellen. Wat je zegt: andere
tijden!!
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1761-W Exotisch balspel
De Spanjaarden maken in Midden-Amerika de dienst
uit. Ze hebben de oude culturen van de Azteken en
Maya’s grotendeels verwoest. Pokatok, het balspel
van de Maya’s, wordt nog wel overal gespeeld.
Pokatok
We weten niet precies hoe de spelregels waren. Wel dat
pokatok een heilig spel was en gespeeld werd met een
grote bal van rubber die ongeveer vijf kilo woog. Het was
verboden de bal met armen of benen aan te raken, alleen
met de heupen en het bovenlijf. Spelers braken daarbij
regelmatig hun ledematen. Het spel werd gespeeld op een
groot ommuurd veld in de vorm van een I. De doelen
waren van steen in de vorm van een ring en aan de muren
bevestigd. Het kwam voor dat de verliezers (anderen
beweren: de winnaars) aan de goden werden geofferd.

1800-W Volksvermaak of sport?
Terwijl de Amerikaanse president een nieuwe
ambtswoning betrekt, zijn in ons land de Fransen de
baas. Sport is in deze tijd vooral een zaak van de
elite. De ‘hoge heren’ vermaken zich met tennis,
schermen, paardrijden, zwemmen en fietsen. Het
‘gewone volk’ beleeft plezier aan ‘volksvertier’ als
paardrennen, schaatsen, kaatsen, kegelen en
boogschieten. Wanneer ontwikkelt een volksvermaak
zich tot een echte sport?

William Webb Ellis

Webb Ellis Cup (Rugby World Cup)

1823-W Schoolvoetbal
Quizvraag 1
In Amerika houdt een dichter zich bezig met de komst
van Sint-Nicolaas. In Engeland is voetbal erg populair
op ‘public schools’. Tijdens een partijtje op één van
die particuliere internaten pakt de jonge William Webb
Ellis onverwacht de bal op en loopt er mee over de
doellijn van de tegenstanders. In welke plaats stond
de school waar dit gebeurde?
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Cuju-spelende euneuchen

Quizvraag 2
Waar is voetbal uitgevonden?

1856-E Cambridge rules
Quizvraag 3
In het jaar dat de Neanderthaler wordt ontdekt, komen
vertegenwoordigers van een aantal Engelse scholen
bij elkaar om over de spelregels van voetbal te praten.
Waarom?
Nieuwe voetbalregel
1862
Elk team bestaat uit elf spelers (tot nu toe waren dat er
maximaal vijftien).

1863-E Voetbalbond
Quizvraag 4
Londen heeft een primeur. Verder richten twaalf
Engelse scholen en voetbalclubs de Football
Association (FA) op. Het is ‘s werelds eerste
voetbalbond. De clubs houden zich aan de door de
bond vastgestelde spelregels: ‘association football’.
Van die naam is het Amerikaanse woord voor voetbal
afgeleid. Welk woord?
Nieuwe voetbalregels
1863:
Het voetbalveld is maximaal 200 yards (183m) lang en 100
yards (91,4 m) breed. Het doel bestaat uit twee palen, 8
yards (7,32 m) uit elkaar en 8 feet (244 cm) hoog.
Er wordt gespeeld met een leren, ovalen bal.
De aanvoerders van beide teams handhaven tijdens de
wedstrijd in onderling overleg de spelregels.
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Een speler die de bal in de lucht vangt, heeft recht op een
vrije trap. Niemand mag de bal van de grond oppakken,
ook de keeper niet (die mag de bal wel vangen en
wegstompen).
1865:
Tussen de twee doelpalen wordt voortaan een koord
gespannen. Alleen als de bal onder het koord wordt
geschoten is het een doelpunt.

James Moore (rechts) en Jean Castara

1869-E Eerste klassieker
Fietsliefhebbers opgelet! 1869 is voor de wielersport
een gedenkwaardig jaar.
Nieuwe voetbalregels
1869:
Invoering van de doeltrap.
1871:
Alleen de keeper mag de bal nog met de hand aanraken.

1872-E Eerste voetbalinterland
Quizvraag 5
Tussen wie?
In ons land valt dit jaar ook het een en ander te
vieren. Wat zou de ‘gewone man’ het belangrijkst
hebben gevonden?
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Waarom is voor Amerikaan Jacob Davis nummer 501
een mijlpaal? (1872-W)
Nieuwe voetbalregels
1872:
Elk team mag een umpire aanwijzen. Deze staan aan de
zijlijn en kunnen om raad worden gevraagd als de beide
teamaanvoerders er onderling niet uitkomen.
1873:
Invoering van de hoekschop.
1874:
Umpires mogen voetballers die telkens de regels
overtreden, van het veld sturen.
1875:
Tussen de doelpalen komt een doellat.

Historische teamfoto van Koninklijke HFC

1879-N Primeur in Nederland
Wie verdienen dit jaar een standbeeld?
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Pim Mulier

Nieuwe voetbalregels
1880:
Er komt een scheidsrechter als onpartijdig waarnemer.
1882:
Inworp moet voortaan met twee handen.
1883:
De bal moet rond zijn.
1887:
Er komt een middellijn.

‘Het kasteel’ van …..?

1888-N Hand in hand?
In Rotterdam wordt een voetbalclub opgericht. Welke?
1889-N Eerste Nederlandse voetbalbond
Quizvraag 6
Hoe heet de voorloper van de KNVB?
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Wat wordt dit jaar voor de Parijzenaar het
hoogtepunt? (1889-E)

Een gedenkwaardig jaar voor spelletjesfanaten. De nu
wereldberoemde onderneming begint met het
fabriceren van speelkaarten… (1889-W)
Nieuwe voetbalregels
1889:
De scheidsrechter mag voor overtredingen fluiten en krijgt
een fluitje.
1891:
De scheidsrechter staat niet meer aan de zijlijn maar loopt
in het veld. De umpires worden grensrechter.
Invoering van de penalty.
1892:
Invoering van het doelnet.
1894:
Keepers die de bal klemvast hebben, mogen niet meer over
de achterlijn worden geduwd.

1899-E Aspirant-topclubs
Quizvraag 7
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Dit jaar is het precies 550 jaar geleden dat de koning
van Engeland het voetbal in zijn land verbood. Wat
zou daarvoor de reden zijn geweest?
Quizvraag 8
Welke Spaanse topclub werd in dit jaar opgericht?
Quizvraag 9
En welke Italiaanse topclub?

Ook voor de autowereld is het een belangrijk jaar.

1900-N Op hoop van zegen
Het is de titel van een toneelstuk dat in ons land
‘wereldberoemd’ werd. Zouden de oprichters van de
twee voetbalclubs dat ook hebben gedacht?

In Parijs gebeurt het dit jaar!!! (1900-E)
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1901-E Interland
Quizvraag 10
Tegen welk land speelt Nederland zijn eerste
interland?
Quizvraag 11
Uitslag?
Welke gebeurtenis(sen) uit dit jaar vind je verder
belangrijk?
Nieuwe voetbalregel
1902:
Invoering van het strafschopgebied.

1904-E Nieuwe voetbalorganisatie
Quizvraag 13
De internationale voetbalbond wordt opgericht door de
voetbalbonden van zeven landen. Welk land doet niet
mee?
Quizvraag 14
Wat betekent FIFA?
Wat zijn andere belangrijke noviteiten dit jaar?
(1904-W)
Nieuwe voetbalregel
1907:
Spelers kunnen op eigen helft niet buitenspel staan.

1908-N Concurrent
In Rotterdam wordt een tweede voetbalclub opgericht.

Eerste logo

Op sportief gebied heeft Londen een primeur.
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(1908-W)
Nieuwe voetbalregel
1912:
De keeper mag alleen in zijn eigen strafschopgebied de
bal met de hand aanraken.

Eerste logo

1913-N Nieuw!
En weer komt er een voetbalclub bij.

Op sportief gebied is er nog een noviteit. Welke?
(1913-E)
Nieuwe voetbalregels
1913:
De afstand tussen spelers bij vrije trappen en
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hoekschoppen is minimaal 10 yards (9,14 m).
1920:
Bij een inworp kunnen spelers niet buitenspel staan.
1925:
Buitenspelregel: tenminste twee spelers tussen bal en
doel.
1927:
Uit vrije trappen en hoekschoppen mag direct worden
gescoord.

Sportverslaggever op locatie

1928-N Sportverslaggever
Quizvraag 15
Dit jaar wordt het eerste sportverslag op de
Nederlandse radio uitgezonden. Wie is de reporter?

Nog een primeur in 1928!

Op de foto is te zien hoe een medewerker van het
Amsterdamse gasbedrijf voor het eerst de Olympische
vlam aansteekt.
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Ook voor liefhebbers van tekenfilms is 1928 een
gedenkwaardig jaar. (1928-W)
1930 – Eerste WK
(de kubus biedt geen voetbalinformatie, wel
andere opmerkelijke feiten, zoals de ingebruikname van een vuurtoren in Hellendoorn….!)
Quizvraag 15
Welk land organiseert het eerste WK voetbal?

De WK-bal van 1930!

Quizvraag 16
Welk land wordt wereldkampioen?
Jaar
1934
1938
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014
2018

Gastland WK
Italië
Frankrijk
Brazilië
Zwitserland
Zweden
Chili
Engeland
Mexico
West-Duitsland
Argentinië
Spanje
Mexico
Italië
Verenigde Staten
Frankrijk
Zuid-Korea/Japan
Duitsland
Zuid-Afrika
Brazilië
Rusland

Wereldkampioen
Italië
Italië
Uruguay
West-Duitsland
Brazilië
Brazilië
Engeland
Brazilië
West-Duitsland
Argentinië
Italië
Argentinië
West-Duitsland
Brazilië
Frankrijk
Brazilië
Italië
Spanje
Duitsland
Frankrijk

Welk land heeft de meeste WK-titels?
Hoe vaak won een gastland het toernooi?
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1931-R Hoogtepunten
Een hoogtepunt voor voetbalminnend Rijssen.
In New York wordt een ander hoogtepunt gevierd.
(1931-W)
Zou er in 1931 ook zoveel rumoer om vliegveld
Twenthe zijn geweest? (1932-R)
Nieuwe voetbalregel
1931:

De keeper mag met de bal in zijn handen vier stappen
doen.

1937-R International
Quizvraag 17
Wie was Neerlands eerste voetbalinternational?
Wat is er verder te melden op voetbalgebied?
(1937-N)
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1954-N/E Stempel
Quizvraag 18
Welke gebeurtenissen uit 1954 zullen een belangrijk
stempel op de voetbalsport zetten?

Rinus Michels (voorste rij, 2e van links)

Rinus Michels speelt in deze tijd als ‘prof’ bij Ajax. Bij winst
krijgen de spelers 75 gulden, bij gelijkspel 50 gulden en bij
verlies 25 gulden….

Welke gebeurtenissen uit 1954 zullen verder als
belangrijk zijn ervaren?
Nieuwe voetbalregel
1955:

Er mogen ook wedstrijden met kunstlicht worden
gespeeld.

1956-N Ere wie ere toekomt
Quizvraag 19
Opnieuw een mijlpaal in de Nederlandse
voetbalgeschiedenis. Onderstaande clubs doen mee.
Wie wordt kampioen?
Ajax / Amsterdam
BVC / Amsterdam
BVV / ‘s-Hertogenbosch
DOS / Utrecht
Eindhoven / Eindhoven
Elinkwijk / Utrecht
Feyenoord / Rotterdam
Fortuna ’54 / Geleen
GVAV / Groningen

MVV / Maastricht
NAC / Breda
NOAD / Tilburg
PSV / Eindhoven
Rapid JC / Kerkrade
SC Enschede
Sparta / Rotterdam
VVV / Venlo
Willem II / Tilburg

Nieuwe voetbalregel
1958:
Tijdens de wedstrijd mag één geblesseerde veldspeler
worden vervangen.
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1960 – EK
Quizvraag 19
Wie wint het eerste EK Voetbal?
Jaar
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016

Gastland EK
Frankrijk
Spanje
Italië
Joegoslavië
Italië
Italië
Frankrijk
West-Duitsland
Zweden
Engeland
Nederland/België
Portugal
Oostenrijk/Zwitserland
Oekraïne/Polen
Frankrijk

Europees kampioen
????
Spanje
Italië
Tsjecho-Slowakije
West-Duitsland
West-Duitsland
Frankrijk
Nederland
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Spanje
Spanje
Portugal

Er zijn voor het eerst sinds eeuwen weer ‘piraten’ op
de Noordzee gesignaleerd! (1960-N)

1965-R Hup Enschede!
Quizvraag 20
In dit jaar wordt FC Twente opgericht. Welke
voetbalclubs zijn bij de fusie betrokken?
Niemand van de Twentse profs zal zich toen de
aanschaf van een minicomputer hebben kunnen
permitteren! (1965-W)
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In november van dit jaar maakt de 17-jarige Johan Cruijff
zijn debuut in het eerste van Ajax.

Nieuwe voetbalregel
1966:
Tijdens de wedstrijd mag één veldspeler worden
gewisseld, ook als die niet geblesseerd is.

1969 – Voetbaloorlog
Quizvraag 21
In dit jaar breekt er een voetbaloorlog uit tussen twee
Midden-Amerikaanse landen. Welke zijn dat en wat is
de aanleiding?
1970-N Feest in Rotterdam
Quizvraag 22
Feyenoord viert dubbel feest. Welke bekers komen in
de prijzenkast te staan?

Ook een opmerkelijk jaar voor muziekliefhebbers!
Nieuwe voetbalregel
1970:
Invoering van de rode en gele kaart.
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Prijzenkast van Ajax

1972-N In de prijzen
Quizvraag 23
Ajax draait dit jaar op volle toeren. Welke prijzen haalt
de club binnen.

Penalty door Neeskens

1974-N WK-trauma I
Voor veel voetballiefhebbers is dit een traumatisch
jaar. Voor wie nog meer?

Deze wereldbeker wordt in
dit jaar voor het eerst
uitgereikt. Hij is gemaakt
van 18-karaats goud, is 36
cm hoog en weegt 6 kg.
De naam van iedere
winnaar en alle jaartallen
staan onderaan op de
beker. In 2038 zal er geen
plaats meer zijn voor
nieuwe namen en
jaartallen en is een nieuwe
beker nodig.

Het Nederlandse elftal mag dan wel de finale van de
‘Deutsche Manschaft’ hebben verloren, trainer Michels
vestigt definitief zijn naam als bedenker van het
‘totaalvoetbal’.
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Johan Cruijff is dit jaar de best betaalde speler van Ajax.
Hij verdient 95.000 gulden (€ 43.000). Spelers als Piet
Keizer, Jan Mulder en Johan Neeskens ontvangen 50.000
gulden.

Nieuwe voetbalregel
1977:
Er mogen twee spelers worden gewisseld.

1978-N WK-trauma II
Het zijn gloriejaren voor het Nederlands elftal. Toch
gaat het ook nu weer op het laatste moment mis.
Verder wordt dit jaar de basis gelegd voor het succes
van de navigatiesysten. (1978-W)

Olympisch stadion München waar de finale wordt gespeeld

1988-N Revanche
Quizvraag 24
Eindelijk dan toch een hoofdprijs voor het Nederlands
elftal. Wie is de tegenstander in de finale?
Quizvraag 25
Welke voetballer steelt de show door een weergaloos
doelpunt te maken?
Opstelling Nederlands elftal:
Van Breukelen, R.Koeman, Van Aerle, Rijkaard, Van
Tiggelen, Wouters, Mühren, Vanenburg, E.Koeman, Gullit
(1-0), Van Basten (2-0)

Nieuwe voetbalregels
1992:
Bij een opzettelijke terugspeelbal mag de keeper de bal
niet in de handen pakken.
1994:
Er mag een derde speler worden gewisseld, als het om de
doelman gaat.
1995:
Er mag een derde speler worden gewisseld ook als het om
een veldspeler gaat.

Ook op ander sportgebied is het nodige te vieren.
2007-N Vrouwenvoetbal
Quizvraag 26
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Waar wordt de eerste wedstrijd in de juist opgerichte
eredivisie vrouwenvoetbal gespeeld?

In het oude China speelden ook de
hofdames voetbal!

Quizvraag 27
Welk succes behaalt Jong Oranje dit jaar?

2010-R Kampioen
Op 2 mei wordt FC Twente landskampioen voetbal.
Duizenden fans onthalen de spelers en blokkeren het
verkeer op de A1.

2014 Kampioen
Quizvraag 28
Oranje werd derde op het WK in Brazilië. Wie
won het wereldkampioenschap?




Voetbalrecords
Brazilië is het enige land dat zich voor alle
wereldkampioenschappen heeft gekwalificeerd.
Real Madrid heeft het vaakst de Europese Champions
League gewonnen: negen keer.
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Sheffield FC is de oudste voetbalclub ter wereld. Ze is
in 1857 opgericht en heeft altijd voetbal buiten de
competitie gespeeld.
De Rus Lev Yashin is de enige keeper die ooit tot
Europees voetballer van het jaar verkozen is.

2017 EK voetbal voor vrouwen
Winnaar?

2018 WK voetbal voor mannen
Winnaar?

2019 WK voetbal voor vrouwen
Het voetbalteam van de VS won. Wie werd
verrassend tweede?
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Einde van de themawandeling.
Vanuit centrum Holten naar startpunt
Jeurlinksweg:
1. Linksaf bij busstation: Stationsweg (paarse
wandelroute)
2. Op rotonde rechts: Dorpsstraat (paarse
wandelroute)
3. Na spoorwegviaduct op rotonde bij keuzepunt L59
links: Oude Deventerweg (wandelroute met grijs
omrande witte pijl)
4. Keuzepunt L58: hoek Oude
Deventerweg/Jeurlinksweg
.

Scores voetbalquiz
1 punt voor degene die het eerst het goede antwoord geeft

Vraag

Deelnemer 1

Deelnemer 2

Deelnemer 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Deelnemer 4

21
22
23
24
25
26
27
28
Totaal
Antwoorden
(Alleen de antwoorden op vragen die niet op de
infokubussen vermeld staan!)
1800
Een volksvermaak wordt een sport op het moment dat er
vaste afspraken voor wedstrijden en reglementen worden
gemaakt.
1823
(1) Rugby. In 1841 werd de nieuwe vorm van voetbal - het
‘rugby’ - officieel op de school ingevoerd.

(2) Voetbal is op verschillende plaatsen uitgevonden. Vaak
ging het om een combinatie van voetbal, handbal en rugby.
Waarschijnlijk werd er drieduizend jaar geleden al een soort
voetbal op de steppen in Mongolië gespeeld. Al voor het
begin van onze jaartelling is in China cuju populair (cu staat
voor ‘trappen’ en ju betekent ‘bal’). Het spel is onderdeel
van de training van militairen en wordt op een vierkant veld
gespeeld met een ronde met veren of mensenharen
gevulde bal. (Chinezen denken in die tijd dat de aarde
vierkant is en het heelal rond) Er wordt gespeeld met
twaalftallen en elk team moet zes doelen verdedigen. De
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doelen hebben de vorm van gaten die op de achterlijn zijn
uitgegraven. Bijzonder is verder dat de bal niet de grond
mag raken maar in de lucht moet worden gehouden of naar
een medespeler moet worden overgespeeld. Het ‘balletje
hooghouden’ is een basistechniek… Rond het begin van
onze jaartelling veranderen de regels. Het speelveld bestaat
nu uit twee helften die gescheiden zijn door een net op drie
meter hoogte, met daarin een rond gat van 85 centimeter.
Beide teams van elk vijf spelers moeten de bal via dit gat
naar het veld van de tegenstander spelen. Daarbij mag de
bal de grond niet raken. Het spel wordt zowel door mannen
als vrouwen gespeeld.
Ook de oude Grieken, Romeinen, Egyptenaren en Maya’s
speelden een vorm van voetbal. De bakermat van het
moderne voetbal is Engeland.
1856
(3) Elke Engelse school heeft haar eigen spelregels.
Daardoor is het niet goed mogelijk een
schoolvoetbaltoernooi te organiseren. De Cambridge Rules
van 1856 zijn de eerste landelijk geldende voetbalregels.
Het jaar daarop wordt in Engeland de eerste buitenschoolse
voetbalvereniging opgericht door oud-kostschoolleerlingen:
de Sheffield Football Club.
1863
(4) De Amerikaanse afkorting voor ‘association’ is ‘soccer’.
1899
(7) Koning Edward verbiedt op 12 juni 1349 voetbal, omdat
zijn onderdanen liever voetballen dan zich bekwamen in het
boogschieten. De koning zit juist te springen om goede
boogschutters. Door de pestepidemie die Europa heeft
getroffen sterft één op de drie mensen, in totaal 25
miljoen… Het Engelse leger is daardoor flink uitgedund. In
de praktijk blijkt het echter onmogelijk voetbal uit te bannen.
1904
(13) De FIFA is opgericht door de voetbalbonden van
Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Spanje
en Zwitserland. De vier Britse voetbalbonden doen niet
mee, omdat ze bang zijn dat de FIFA zich met de
voetbalregels in het Verenigd Koninkrijk zal gaan bemoeien.
Als de FIFA er mee instemt dat de Engelse International
Football Association Board (IFAB) de enige organisatie is
die voetbalregels mag vaststellen, wordt Engeland ook
FIFA-lid.
(14) FIFA staat voor: Fédération Internationale de Football
Association.
1930
(15) Uruguay.
(16) Uruguay.
1956
(19) Ajax
1969
(21) De voetbaloorlog gaat tussen El Salvador en Honduras.
De aanleiding: er zijn al enige tijd spanningen tussen beide
landen. De Hondurenen zijn jaloers op de economische
groei die El Salvador doormaakt. Verder bezaten veel
Salvadorianen stukjes grond in Honduras, maar die hebben
ze onlangs moeten afstaan op grond van een
landhervormingswet van de Hondureense regering. Dit jaar
zijn er kwalificatiewedstrijden tussen de nationale
voetbalteams van beide landen voor de WK volgend jaar. Er
ontstaan ongeregeldheden als het team van Honduras in de
laatste minuut van het eerste treffen het enige doelpunt van
de wedstrijd maakt. Amelia Bolanios, een meisje van
achttien uit El Salvador kan dat niet verkroppen en pleegt
zelfmoord. Ze krijgt een staatsbegrafenis. De spelers van
Honduras moeten bij de return in pantserwagens naar het
stadion worden gebracht. Het team van El Salvador
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kwalificeert zich voor de WK. Ruim twee weken later breekt
er een oorlog uit tussen beide landen die honderd uur duurt.
Pas elf jaar later (1980) zal een officieel vredesverdrag
worden ondertekend.
1972
(23) Ajax wordt dit jaar landskampioen en wint de KNVBbeker, Europacup I, UEFA Supercup en de Wereldbeker.
1988
(24) Rusland.
(25) Marco van Basten. Hij scoorde in de finale een
‘wereldgoal’ die daarna ontelbare keren in herhaling te zien
is geweest.
2007
(26) Arke Stadion Enschede: FC Twente tegen sc
Heerenveen (2-3)
(27) Kampioen EK voetbal
2014
(28) Duitsland

Handige websites

www.knvb.nl

www.voetbalstats.nl

www.voetbalnederland.nl

www.fifa.com

www.thefa.com

Je kunt het Wereldtijdpad steunen
door voor € 5 donateur te worden
op www.wereldtijdpad.nl

Colofon
© 2019 Stichting Wereldtijdpad
Samenstelling: Floor Looy
Projectmanagement: IKOconsult, Almelo
De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van derden zo goed mogelijk te regelen.
Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot
de uitgever wenden.
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets
uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De Stichting Wereldtijdpad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze uitgave. U kunt eventuele
opmerkingen schriftelijk of per mail doorgeven aan de stichting.
tichting.

25 – Holterberg: Het verleden van Koning Voetbal

