
WOORDZOEKER 1994 
 

Op zoek naar onderwerpen voor woordzoekers lopen we tegen van allerlei 
onderwerpen aan om een keuze uit te maken. Een greep uit het nieuws van 1994: 

 

3 maart : de Nederlandse première van de film Schindler’s List 
 

21 april : de oprichting van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders  
door Wien van den Brink 

 

1 mei : Formule 1-autocoureur Ayrton Senna komt om het leven  
door een crash tegen een muur tijdens de grote prijs van San Marino 

 

10 mei : Nelson Mandela wordt de eerste zwarte president van Zuid-Afrika 
 

17 juni : Amerikaanse tv-kijkers kunnen live kijken naar  
de politieachtervolging van de sportheld O.J. Simpson 

 

9 juli : het Nederlands elftal verliest in de kwartfinale van het WK voetbal 1994 
 in de VS met 3-2 van Brazilië en is uitgeschakeld 

 

17 juli : Brazilië wint de wereldtitel op het WK voetbal door Italië  
na strafschoppen te verslaan 

 

3 september : Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer  
op elkaar gericht te laten staan 

 

1 oktober : De Gezinskaart van het Nederlandse bevolkingsregister wordt 
vervangen door de digitale persoonslijst van de  

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 
 

16 november : De eerste passagiers reizen door de kanaaltunnel 
 

10 december : Yasser Arafat, Yitzhak Rabin en Shimon Peres  
krijgen de Nobelprijs voor de Vrede 

 

 
Wij kozen geen van deze onderwerpen, maar hebben ons verdiept in de  

(nu in 2021 nog steeds actieve) voetballers die in 1994 zijn geboren. 
 

Uit die selecte groep stelden we een elftal vast dat, naar wij denken, niet zou 
misstaan in de huidige Eredivisie. En met ook nog eens een ruim aantal sterke 

wissels die de wedstrijd om kunnen draaien, indien nodig. 
 

We geven je de rugnummers, de voor- en achternamen, de huidige club en de 
geboortedatum. Het is niet persé noodzakelijk om die gegevens uit je hoofd te leren. 

Streep de vetgedrukte/onderstreepte woorden door in de Woordzoeker. 
 

De OPLOSSING is de naam van een FILM die in 1994 uitkwam. 

 



VOETBAL ELFTAL GEBOREN IN 1994 
 

1 (één) 
Yvon Mvogo 

(PSV) 
6 juni 1994 

 

   2 (twee)                  3 (drie)        4 (vier)             5 (vijf) 
Sean Klaiber   Terence Kongolo  Sven van Beek       Jetro Willems 
     (Ajax)          (Fulham)       (Willem 2)   (Newcastle United) 
31 juli 1994  14 februari 1994              28 juli 1994        30 maart 1994 
 

          6 (zes)     7 (zeven)           8 (acht)  
          Oussama Tannane        Ryan Thomas         Jean-Paul Boëtius 
                 (Vitesse)        (PSV)          (1. FSV Mainz 05) 
             23 maart 1994              20 december 1994             22 maart 1994 
 

        9 (negen)     10 (tien)          11 (elf)  
             Mimoun Mahi               Sébastien Haller          Memphis Depay 
              (FC Utrecht)       (Ajax)          (Olympique Lyon) 
            13 maart 1994                  22 juni 1994          13 februari 1994 
 

Op de reservebank zitten: 
12 Peter Leeuwenburgh  (Cape Town City)  23 maart 1994  
13 Menno Koch  (CSKA Sofia)   9 juli 1994 
14 Lucas Woudenberg (SC Heerenveen)  25 april 1994 
15 Joey Sleegers  (FC Eindhoven)   20 juli 1994 
16 Jackie Groenen  (Manchester United)  17 december 1994 
17 Vincent Janssen  (Monterrey)   15 juni 1994 
18 Adrián Dalmau  (FC Utrecht)   23 maart 1994 
19 Arkadiusz Milik  (Olympique Marseille)  28 februari 1994 
20 Sinan Bakış  (Heracles Almelo)  22 april 1994 
21 Anass Achahbar (ACS Sepsi)   13 januari 1994 

 
 

OPLOSSING: 
 

_  _  _ 
 

_  _  _  _ 
 

_  _  _  _ 
 


