
1 Welke Nederlander won de Amstel Gold Race 5 keer? 

2 In 2002 was de start van de Giro in welke Nederlandse stad? Tijdrit 6,5 km 

3 Wie won de Giro van 2018 

4 Wie won de ronde van Vlaanderen van 2014 

5 De Gira Rosa werd gewonnen in 2018 door welke vrouw? 

6 De top 3 van de TDF was Thomas Dumoulin Froome - Wie werd vierde? 

7 Hoeveel etappes van de TDF heeft Kneteman gewonnen? 

8 Bij invoeren van schijfremmen was het eerste ongeluk gelijk een verbod op deze remmen. Welke renner had dit ongeluk? 

9 Twee Belgen wonnen 4 keer parijs roubaix. Noem een van de twee? 

10 Wie won de Olympische spelen in Londen bij de vrouwen? 

11 Breukink werd 3e in de TDF - welk jaar was dat? 

12 Cees Priem is 5 keer gestart in de TDF, hoe vaak reed hij tot aan Parijs? 

13 De Gira Rosa werd gewonnen in 2017 door welke vrouw? 

14 Op strava is Alpe D Huez snelste tijd van Pinot, 41 minuten. Pantani heeft snelste tijd aller tijden, hoeveel minuten? 

15 Olympische Zomerspelen 2000, wie won bij de vrouwen de tijdrit en de wegwedstrijd? 

16 Gert Jakobs, ex wielrenner. Hoe vaak reed hij de TDF uit? 

17 Wie won de TDF van 1958 

18 Wie won de wereldkampoenschappen op de weg in Noorwegen in 2017 bij de vrouwen? 

19 Bauke Mollema wordt wel eens Fries genoemd maar in welke plaats is hij geboren? 



20 Wie won de wereldkampoenschappen op de weg in Noorwegen in 2017 bij de mannen? 

21 Welke wielrenner heeft 42 etappes gewonnen in de ronde van Italië? (mannen) 

22 Wiggins reed het werelduur-record van Voigt uit de boeken in 2015, welk verzet has Wiggins op zijn fiets? 

23 Filemon Wesselink, Dennis Storm, Ruben Nicolai en Sander Lantinga beklommen de Alpe d'Huez in het BNN Programma "Try before you 
die". Bijna ongetraind. Wat was de tijd van de winnaar? 


