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Persconferentie (fysiek of online)

Selectiespelers en/of stafleden van Almere City FC gaan bij de deelnemende klassen op bezoek voor een heuse 
persconferentie. Kinderen uit de deelnemende klassen bereiden, samen met de leerkrachten, vragen voor de spelers voor. 
Uiteraard hoort hier een handtekening en een fotomomentje bij. 

Daarbij is het super interessant om te weten te komen of een speler graag FIFA21 speelt of een hele grote auto rijdt. 
Insteek moet vooral komen te liggen op gezondheid, vriendschap, excelleren en respect.

Wat is/ doet een profvoetballer van Almere City FC? Wat moet je ervoor doen en vooral voor laten?
Hoe word je gescout?

Hoe ziet een (trainings)week eruit? Met een link naar de verschillende afdelingen binnen de club (pers, commercie, 
maatschappelijk, etc.) en een link naar gezondheid i.c.m. voeding en beweging, vriendschap, excelleren en respect!

Hoe belangrijk is studie en een maatschappelijke carrière*?

PART III - ‘PERSCONFERENTIE EN QUIZ’

*Maatschappelijke carrière: Een loopbaan of carrière is de reeks van maatschappelijke posities die iemand achtereenvolgens inneemt 

(en ontwikkeling daarbinnen). Een loopbaan begint met het betreden van de arbeidsmarkt.
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Deze quiz is alleen af te nemen op het moment dat alle hoofdstukken over Almere City FC zijn behandeld 
door de leerkracht. Hiermee wordt de kans vergroot dat leerlingen antwoorden hebben op onderstaande 
vragen. 

1. Wat is de naam van het stadion van Almere City FC?

2. Met welke trainer promoveerde Almere City FC in 2018 bijna naar de Eredivisie?

3. In welke voetbaljaargang won Almere City FC haar eerste periodetitel?

4. Wat is de grootste overwinning in de clubgeschiedenis van Almere City FC?

5.  Welke (oud-) international van het Nederlands elftal was in het seizoen 2014/15 met 19 doelpunten topscoorder van
de club?

6. Wie is momenteel de aanvoerder van het eerste elftal van Almere City FC?

7. In welk jaar werd FC Omniworld omgedoopt naar Almere City FC?

8.  In 2018 werd ter nauwernood de finale van de Play-Offs voor promotie naar de Eredivisie verloren. Van welke ploeg werd
verloren?

9.  Waar of niet waar. In de huidige selectie van Almere City FC zitten spelers die bij Tottenham Hotspur, Inter Milan en
Borussia Dortmund hebben gespeeld.

10. Welke oud-speler van o.a. Ajax en Valencia is momenteel de hoofdtrainer van het O21 elftal van Almere City FC?

11. Hoe heet de (huidige) speler met de meeste officiële wedstrijden uit de geschiedenis van de club achter zijn naam?

Een ‘elftal-vragen’, met zowel meerkeuze als open vragen. Bij een gelijke stand bepaalt de 12e man (benaming voor supporters/ 
toeschouwers van de club) de winnaar van de Almere City FC quiz, in de vorm van een benaderingsvraag;
- Gemiddelde leeftijd van de selectie?
- Gemiddeld aantal toeschouwers dit seizoen?

QUIZ
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1. Wat is de naam van het stadion van Almere City FC?

2. Met welke trainer promoveerde Almere City FC in 2018 bijna naar de Eredivisie?

3. In welk voetbaljaargang won Almere City FC haar eerste periodetitel?

4. Wat is de grootste overwinning in de clubgeschiedenis van Almere City FC?

5.  Welke (oud-) international van het Nederlands elftal was in het seizoen 2014/15 met 19 doelpunten topscoorder van
de club?

6. Wie is momenteel de aanvoerder van het eerste elftal van Almere City FC?

7. In welk jaar werd FC Omniworld omgedoopt naar Almere City FC?

8.  In 2018 werd ter nauwernood de finale van de Play-Offs voor promotie naar de Eredivisie verloren. Van welke ploeg werd
verloren?

9.  Waar of niet waar. In de huidige selectie van Almere City FC zitten spelers die bij Tottenham Hotspur, Inter Milan en
Borussia Dortmund hebben gespeeld.

10. Welke oud-speler van o.a. Ajax en Valencia is momenteel de hoofdtrainer van het O21 elftal van Almere City FC?

11. Hoe heet de (huidige) speler met de meeste officiele wedstrijden uit de geschiedenis van de club achter zijn naam?

Een ‘elftal-vragen’, met zowel meerkeuze als open vragen. Bij een gelijke stand bepaalt de 12e man (benaming voor supporters/ 
toeschouwers van de club) de winnaar van de Almere City FC quiz, in de vorm van een benaderingsvraag;
- Gemiddelde leeftijd van de selectie?
- Gemiddeld aantal toeschouwers dit seizoen?
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