
WOORDZOEKER 1988 JAAROVERZICHT 
 

1988: het jaar dat het Nederlands voetbal 11-tal Europees kampioen werd.  
Maar daar gaat deze woordzoeker niet over. Niet te veel voetbal, er zijn andere 
dingen die belangrijk(er) zijn. En er gebeurde verder ook best wel veel in 1988. 

We frissen je geheugen op met de categorieën NIEUWS en GEBOREN. 
Als je de vetgedrukte/onderstreepte woorden in de woordzoeker hebt doorgestreept 
dan blijft er een bekend kinderlied over en waar je die kunt vinden. Veel plezier. 
 

 

NIEUWS in 1988 
 

JANUARI 
2 - Het Nederlandse televisieprogramma De Eerste de Beste zendt de eerste 
rechtstreekse domino-uitzending uit. Er wordt voor de tweede keer een Nederlands 
dominorecord gehaald, nu met 1.382.101 omgevallen dominostenen. 
24 – Steffi Graf wint haar eerste Australian Open. In de finale in Melbourne verslaat 
de West-Duitse tennisspeelster de Amerikaanse Chris Evert-Lloyd: 6-1 en 7-6. 
29 - In heel Nederland raakt het telefoonverkeer ontregeld, waarschijnlijk doordat 
een paar miljoen mensen tegelijk probeert te bellen naar de tv-studio waar de jury 
van de Soundmixshow zich bevindt. 
 

FEBRUARI 
28 - Bij de Olympische Spelen te Calgary wint schaatsster Yvonne van Gennip 
goud op de 5000 meter. In totaal wint ze 3 gouden medailles tijdens deze spelen. 
 

APRIL 
4 - De televisiezender Nederland3 begint met reguliere uitzendingen. Het 
commerciële radiostation Radio10 start haar uitzendingen. 
6 - De politie arresteert Ferdi Elsas, de moordenaar van Ahold topman Gerrit Jan 
Heijn en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij 
Renkum 
23 – Jelle Nijdam wint de 23ste editie van Nederlands enige wielerklassieker, de 
Amstel Gold Race. 
 

MEI 
1 - De maximumsnelheid op de Nederlandse autosnelweg wordt verhoogd van 100 
km/h naar 120 km/h. 
25 - PSV wint in Stuttgart de Europacup voor Landskampioenen door het Portugese 
Benfica te verslaan na strafschoppen. 
27 - Het tweede deel van de Flevolijn wordt officieel geopend: Almere Buiten - 

Lelystad Centrum. 
 

JUNI 
11 en 12 – Jan Lammers wint met Jaguar de 24 uur van LeMans. 
21 - Het Nederlandse voetbalelftal verslaat in Hamburg het Duitse met 2-1 in de 
beladen halve finale van het EK voetbal. 
25 - Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 
2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco 
van Basten. 
 



JULI 
6 - Na 88 jaar wordt het veer van Anna Jacobapolder naar Zijpe uit de vaart 
genomen. Door de opening van de Philipsdam is het overbodig geworden. 
24 - De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de Ronde van Frankrijk. 
 

AUGUSTUS 
25 - Een enorme brand verwoest een deel van de historische binnenstad van 
Lissabon. 
 

SEPTEMBER 
12 - Mats Wilander lost Ivan Lendl na 157 weken af als nummer één op de 

wereldranglijst der tennisprofessionals. 
14 - Op Rijksweg A7 wordt de laatste otter in Nederland doodgereden. 
 

NOVEMBER 
8 - George Bush sr. verslaat zijn Democratische tegenkandidaat Michael Dukakis 
bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 
22 - In de Biesbosch worden bevers uitgezet afkomstig uit het Elbegebied. Het zijn 
de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. 
 

DECEMBER 
21 - 270 mensen komen om als Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort bij 
Lockerbie (Schotland). 
 

 

GEBOREN IN 1988: 
 

JANUARI 
7 - Hardwell, Nederlands dj 
 

FEBRUARI 
20 - Rihanna, Barbadiaans zangeres 
 

MAART 
25 - Wesley Klein, Nederlands zanger 
 

APRIL 
3 - Tim Krul, Nederlands voetbaldoelman 
 

MEI 
5 - Adele, Brits zangeres 
 

JUNI 
16 - Marit Bouwmeester, Nederlands zeilster 
 

SEPTEMBER 
28 - Esmée Denters, Nederlands zangeres 
 

NOVEMBER 
20 - Dusan Tadic, Servisch voetballer 
24 - Dorian van Rijsselberghe, Nederlands windsurfer 
 

DECEMBER 
5 - Miralem Sulejmani, Servisch voetballer 
16 - Melvin Platje, Nederlands voetballer 



 
 

 

OPLOSSING : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _     

_ _ _     _ _ _ _ _ _     _ _ _     _ _ _     _ _ _ _ _ 


