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In welk jaar fuseerden ADO en Holland Sport tot FC Den Haag? Welke Stefan was van 2007 tot 2011 trainer
van Forum Sport? Waar speelde VUC voordat de club in 1968 naar Het Kleine Loo verhuisde? Aan welke
laan lag de thuishaven van Westerkwartier? In de naam van welke club kwam de naam Pancratius voor?
Welke legendarische Hagenaar verkocht op wedstrijddagen bij ADO en Holland Sport De Sportgids? Wie
werd in 1997 als trainer van Kranenburg kampioen van de Derde Klasse? In welk jaar werd Scheveningen
landskampioen bij de amateurs? Aan wie dankte BMT-legende Leen Kruis z'n bijnaam 'Boes'? Aan welke weg
ligt het terrein van VCS? Wie was in 1997 de eerste trainer van fusieclub sv Erasmus? Waarvan was NIVO de
afkorting? Van welke club was Sylvio Mansveld van 2010 tot 2012 trainer? Hoe heet het Sportpark van
Quick? Welke vogel staat er in het logo van HBS? Welke Hagenaar speelde van 1979 tot 1983 107
wedstrijden voor FC Twente? Bij welke club speelde Anton Lazârom 20 seizoenen in het eerste elftal? Wat
was de bijnaam van Edwin Grünholz? Hoe vaak scoorde Holland Sporter Jacques Roggeveen in de 3
wedstrijden die hij in 1969 voor het Nederlands elftal speelde?Het elkaar testen op feitenkennis van het
Haagse voetbal is al vele jaren een aanstekelijke gewoonte. Het geeft jong en oud een goed gevoel om vragen
te stellen. En het is natuurlijk helemaal lekker als je de antwoorden weet. Voor deze eerste editie van Blozende
ballen maakte Chris Willemsen maar liefst duizend vragen en antwoorden over het Haagse voetbal van toen en
nu, van zowel de profs als de amateurs. Talloze clubs uit Den Haag en omgeving komen aan bod, legio namen
passeren de revue. Historische, sfeervolle en willekeurig geplaatste foto's maken het boekje tot een heerlijke
bron van voetbalkennis, maar ook tot een naslagwerk en een feest der herkenning.

