
Het TeamNL
Olympisch Vragenvuur 

- GOUD -
Weet jij het meeste van onze sporthelden?



ronde 1

Van de hal in het bad



vraag 1

Baanwielrenster Elis Ligtlee
veroverde op de Spelen in Rio 
goud op het onderdeel keirin.

Bij de mannen won een 
Nederlander zilver op dit 
onderdeel. Wie was dat?



vraag 2

Turnster Sanne Wevers werd in Rio 
olympisch kampioen op de 
evenwichtsbalk.
Welk cadeau kreeg zij na de Spelen 
voor deze prestatie?



vraag 3

Pieter van den Hoogenband
pepte zich tijdens zijn trainingen op door 
de muziek van een bekende rockgroep.

Nadat hij in Sydney tweemaal goud had 
gewonnen, stuurde de band hem een 
gitaar met de handtekeningen van alle 
bandleden. Over welke band hebben we 
het?



vraag 4

Bep van Klaveren werd The Dutch 
Windmill genoemd. Hij is de enige 
Nederlandse bokser met een gouden 
olympische medaille.
In zijn voormalige woonplaats is een 
standbeeld voor hem opgericht. Waar 
is dat?



vraag 5

Welke zwemster was met vijf 
medailles de meest succesvolle 
Nederlandse sporter op de 
Paralympische Spelen in Rio? 

Ze werd in 2016 ook gekozen tot 
Paralympische sporter van het jaar.



vraag 6

Anton Geesink (1964) en Wim 
Ruska (1972) wonnen beiden 
goud op de Olympische Spelen. 

Wie is de derde Nederlandse 
judoka met olympisch goud?



vraag 7

De Nederlandse zwemster Nida
Senff won in Berlijn 1936 de 100 
meter rugslag. 

Het is één van de meest 
opmerkelijke zwemwedstrijden ooit. 
Waarom?



vraag 8

Marianne Vos heeft twee 
olympische medailles in haar 
prijzenkast hangen, allebei van 
goud. In Londen 2012 was ze 
de beste op de weg. 

Vier jaar eerder won ze op de 
baan. Op welk onderdeel?



vraag 9

Op de Spelen in 1988 veroverde 
Angelique Seriese judogoud voor 
Nederland. Voor vrouwen was judo 
toen een demonstratiesport, 
waardoor haar prestatie niet in de 
officiële telling is meegenomen.

Waar werden de Spelen in 1988 
gehouden?



vraag 10

Deze Rotterdamse zwemster 
veroverde drie keer goud en één 
keer zilver op de Olympische Spelen 
in 1936. 

Aan deze prestatie dankte ze haar 
bijnaam, de Keizerin van Berlijn. 
Over wie hebben we het?



ronde 2

Te land, ter zee en in de lucht



vraag 11

Wielrensters Anna van der Breggen, 
Marianne Vos, Leontien van Moorsel 
en Monique Knol wonnen allemaal 
de olympische wegwedstrijd voor 
vrouwen. 

Er is ook één Nederlandse man die 
de wegwedstrijd won. Wie was dat?



vraag 12

Dorian van Rijsselberghe was 
tweemaal de beste bij het 
windsurfen op de Olympische 
Spelen. 

Welke Nederlander won in Los 
Angeles in 1984 goud, toen deze 
sport voor het eerst op het 
programma stond?



vraag 13

Dressuuramazone Anky van 
Grunsven veroverde op de 
Olympische Spelen in Sydney goud 
met het paard Bonfire. 

In Athene 2004 en Beijing 2008 won 
ze opnieuw goud, maar nu met een 
ander rijdier. Hoe heette dit paard?



vraag 14

Ellen van Langen werd in Barcelona 
1992 olympisch kampioen op de 
800 meter. 

Tegenwoordig is Ellen betrokken bij 
de organisatie van de FBK Games in 
Hengelo. Waarvoor staan de letters 
FBK?



vraag 15

Roeisters Maaike Head en Ilse Paulis
wonnen in Rio goud in de lichte 
dubbeltwee. 

Acht jaar eerder in Beijing won ook 
een Nederlands duo dit onderdeel. 
Wie waren dat?



vraag 16

Atlete Marlou van Rhijn veroverde 
een gouden medaille op de 
Paralympische Spelen in Londen.

Vier jaar later in Rio won ze er zelfs 
twee. Wat is haar bijnaam?



vraag 17

Springruiter Jeroen Dubbeldam won 
goud op de Olympische Spelen in 
2000 in Sydney. 

Later ging hij als vlaggendrager 
TeamNL voor tijdens een 
openingsceremonie. Van welke 
Spelen was dat?



vraag 18

Wat kreeg Fanny Blankers-Koen als 
cadeau van haar buurtgenoten, na 
het winnen van vier gouden 
medailles in Londen 1948?



vraag 19

Wat was het derde vluchtelement in 
de gouden oefening van Epke
Zonderland in 2012?



vraag 20

Willy Stähle werd in 1971 
Sportvrouw van het jaar, nadat ze 
wereldkampioen was geworden. Op 
de Olympische Spelen van 1972 in 
München won zij een gouden en een 
zilveren medaille.

Helaas was haar sport toen een 
demonstratiesport. Aan welke sport 
deed Willy Stähle?



ronde 3

All in the family



vraag 21

Yep Kramer, de vader van Sven, was 
ook een goede schaatser. Hij kwam 
uit op de Olympische Winterspelen 
in Lake Placid 1980 en in 1984.

Waar werden de Winterspelen in 
1984 gehouden?



vraag 22

In de selectie van de Nederlandse 
volleybalploeg die goud won op de 
Olympische Spelen van Atlanta, zaten 
twee broers. Hoe heten zij?



vraag 23

Bart Brentjens gaat de geschiedenis 
in als de eerste olympisch kampioen 
op de mountainbike. Bij de 
Olympische Spelen in Atlanta 1996 
werd hij begeleid door zijn zwager.

Welke oud-wielrenner was dat?



vraag 24

Zwemster Inge de Bruijn was met 
drie keer goud en één keer zilver 
uiterst succesvol op de Spelen van 
Sydney. 

Haar broer Matthijs deed in 
Australië ook mee. In welke sport 
kwam hij uit?



vraag 25

Roeiers Nico Rienks en Ronald 
Florijn wonnen in 1988 goud in de 
dubbeltwee. 

De dochter van Ronald komt 
tegenwoordig ook uit voor TeamNL, 
uiteraard bij het roeien. 
Hoe heet zij?



vraag 26

Jolanda de Rover was in Los Angeles 
1984 de beste op de 200 meter 
rugslag. 

Ook zij heeft een dochter die 
momenteel deel uitmaakt van 
TeamNL. Wie is dat?



vraag 27

Twee broers samen op het podium. 
De één met goud, de ander met 
brons. Michel en Ronald Mulder 
speelden het klaar in Sotsji. 

Wie was de derde man op het 
podium?



vraag 28

Zwemster Zus Braun werd getraind 
door haar moeder, Ma Braun. 

Op de Spelen in Amsterdam won Zus 
de 100 meter rugslag, waarmee ze 
de eerste Nederlandse vrouw was die 
een individueel olympisch nummer 
won. In welk jaar was dat?



vraag 29

Hockeyer Jacques Brinkman won 
alles wat er te winnen viel met 
Nederland, waaronder tweemaal 
olympisch goud. 

Hoe heet zijn zoon, die momenteel 
in het Nederlands hockeyelftal 
speelt?



vraag 30

Als allrounder won Ids Postma in 
Nagano een sprintnummer, namelijk 
de 1.000 meter. 

Hij is getrouwd met een Duitse 
schaatscoryfee. Hoe heet zij?



ronde 4

De bal is rond



vraag 31

Zilver in Barcelona en goud in 
Atlanta. Onze volleyballers boekten 
in de jaren negentig grote 
successen. 

Wat is de bijnaam van onze 
volleybalploeg?



vraag 32

Onze hockeyers wonnen goud op de 
Olympische Spelen van 1996 in 
Atlanta. 

Een van de mannen was tijdens de 
huldiging zijn broek vergeten. Wie 
was dat?



vraag 33

Na haar gouden medaille op de 
Spelen van Beijing stopte Fatima 
Moreira de Melo met hockey. 

In 2012 werd Fatima de winnares 
van een realityprogramma. Welk 
programma was dat?



vraag 34

Gelooft u in wonderen? De 
commentator van de NOS kon het 
nauwelijks bevatten dat onze 
waterpolosters olympisch kampioen 
werden in Beijing. 

Welke speelster scoorde in de finale 
zeven van de negen Nederlandse 
doelpunten?



vraag 35

Zeven gouden medailles op de 
Paralympische Spelen, winst van 
talloze grandslamtoernooien. Esther 
Vergeer won alle prijzen in het 
rolstoeltennis. 

Toch begon ze haar sportcarrière in 
een andere sport, waarin ze in 1997 
Europees kampioen werd. Welke 
sport is dat?



vraag 36

Marilyn Agliotti won zowel in 2008 
als in 2012 goud met TeamNL. 

In 2000 kwam ze ook uit op de 
Spelen, maar niet namens 
Nederland. Voor welke land speelde 
ze toen?



vraag 37

Onze korfballers wonnen in 2017 
goud bij de World Games. In het 
Poolse Wroclaw werd dit mondiale 
evenement voor de negende keer 
georganiseerd. 

Hoe vaak wonnen onze korfballers 
goud op de World Games?



vraag 38

Richard Schuil maakte deel uit van 
de gouden volleybalploeg in Atlanta. 

Later vormde hij met een andere 
volleyballer een succesvol koppel in 
het beachvolleybal. Wie was dat?



vraag 39

Kelly van Zon won zowel in Londen 
als in Rio goud op de Paralympische 
Spelen.

In haar toenmalige woonplaats 
Dongen is een sporthal naar haar 
vernoemd. Aan welke sport doet 
Kelly?



vraag 40

Maartje Paumen is bij het 
vrouwenhockey topscorer aller 
tijden op de Olympische Spelen. 

Ze deed driemaal mee. Hoe vaak 
scoorde zij in totaal?



ronde 5

IJs en weder dienende…



vraag 41

Schaatser Piet Kleine won goud op 
de 10 kilometer tijdens de 
Winterspelen in 1976 in Innsbruck. 

Als beloning kreeg hij van de 
toenmalige minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
Harry van Doorn, een baan 
aangeboden. Wat voor baan?



vraag 42

Na zijn zege op de 1.000 meter liep 
schaatser Gerard van Velde met 
ontbloot bovenlijf door de Olympic 
Oval in Salt Lake City. 

Welke bijnaam hield hij daar aan 
over?



vraag 43

Nederland won in de historie de 
meeste gouden medailles op de 
Olympische Spelen bij het 
langebaanschaatsen. 

Maar onze eerste gouden 
wintersportmedaille was in een 
andere sport. Welke sport en wie 
won deze medaille?



vraag 44

Bibian Mentel is met drie gouden 
plakken onze meest succesvolle 
paralympische wintersporter. 

Ze heeft ook een stichting, waarmee 
ze mensen met een fysieke uitdaging 
helpt te kijken naar de 
mogelijkheden in plaats van de 
beperkingen. Hoe heet deze 
stichting?



vraag 45

Nicolien Sauerbreij won als eerste 
Nederlander een olympisch 
sneeuwonderdeel. In 2010 werd ze 
dankzij die prestatie Sportvrouw van 
het Jaar. 

Welke snowboarddiscipline won 
Nicolien in Vancouver?



vraag 46

Driemaal goud op één Olympische 
Spelen. Ard Schenk deed het in 
Sapporo 1972. 

Wat was zijn bijnaam?



vraag 47

Jorien ter Mors is van huis uit 
shorttracker, maar boekte haar 
grootste successen op de langebaan. 

Hoeveel gouden olympische 
medailles heeft Jorien?



vraag 48

Mark Tuitert pakte na zijn gouden 
medaille een gitaar en rockte een 
nummer mee met de huisband van het 
Holland Heineken House.

In welke stad werden de Winterspelen 
toen gehouden?



vraag 49

Suzanne Schulting won in 
PyeongChang 2018 als eerste 
Nederlander olympisch goud bij het 
shorttrack.

Op welke afstand was dat?



vraag 50

“Dit is goud met een zachte G”. Dat 
zei Guus Meeuwis bij de huldiging 
van Ireen Wüst na 
haar zege op de 1.500 meter 
in Vancouver.

Uit welke Brabantse stad is Ireen
afkomstig?
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