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PROLOOG
Oh, ik weet niet hoe ik moet reageren! Kijk dan, 40-0, daar staat het gewoon. En 
ook nog eens nummer 1 van de wereld. Ahhhh, dit is wel heel erg vet, hoor! Man, 
man, man, we hebben ’m! We hebben ’m gewoon! Yes! Yessss!!!!

I
k hoor het mezelf nóg zeggen,	 de	 woorden	 die	 ik	 op	 die	 gedenk-
waardige	tweede	juli	van	2017	zó	hard	in	de	camera	schreeuwde	dat	de	
buren	vast	hebben	gedacht	dat	mijn	PlayStation	in	de	fik	stond.

Maar	ja,	wat	wil	 je	ook?	Wat	ik	die	 late	zondagavond	had	geflikt,	daar	 in	
mijn	 speciaal	 ingerichte	 eRoom	 op	 een	 bedrijventerrein	 in	 Amsterdam-
Noord,	was	niet	zomaar	iets.	Het	was	de	ultieme	FIFA-jackpot	die	ik	zojuist	
had	gewonnen.
Zo	had	ik	niet	alleen	in	de	Weekend	League	–	de	competitie	van	EA	Sports	
waaraan	 wereldwijd	 wekelijks	 vele	 miljoenen	 meedoen	 –	 de	 maximale	
score	 van	 40	 zeges	 op	 rij	 behaald,	 maar	 was	 ik	 tevens	 de	 nieuwe	 aan-
voerder	van	de	FUT	Champions	wereldranglijst.
Een	ongekende	prestatie,	al	ik	zeg	ik	het	zelf.	Want	vergis	je	niet,	hè?	Alleen	
al	in	Nederland	heb	je	naar	schatting	zo’n	1,5	miljoen	FIFA-spelers.	Dan	kun	
je	wel	nagaan	hoeveel	het	er	wereldwijd	zijn.	Dat	moet	een	veelvoud	zijn.
Van	dat	populaire	spel	was	 ik	die	mooie	zomerdag	in	2017	dus	de	beste	
van	iedereen.	Voor	de	vierde	maal	inmiddels.	Want	in	2010,	2011	en	2015	
was	 me	 dat	 ook	 al	 gelukt,	 nadat	 ik	 ook	 al	 vijf	 keer	 nationaal	 kampioen	
was	geworden.

Of	daarmee	een	droom	uitkwam?	Ja	en	nee.	Want	toen	ik	eind	1998,	met	
FIFA	 99,	 voor	 het	 eerst	 op	 de	 computer	 mijn	 wedstrijden	 speelde,	 had	 ik	
natuurlijk	nog	geen	idee	waar	dit	avontuur	toe	zou	leiden.
Ja,	ik	was	beter	dan	mijn	broer	Floris,	met	wie	ik	wel	duizenden	potjes	heb	
gespeeld.	En	veel	beter	dan	zijn	en	mijn	vriendjes	uit	de	buurt.	Maar	wist	ik	
veel	hoe	goed	ik	daadwerkelijk	met	FIFA	was?
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Omdat	ik	geen	vergelijkingsmateriaal	had	en	niemand	op	dat	moment	ook	
maar	kon	bedenken	dat	een	paar	jaar	later	een	heuse	scene	zou	ontstaan	
–	inclusief	aansprekende	internationale	(eind)toernooien	met	vele	tonnen	
aan	prijzengeld	en	een	eigen	competitie	met	alle	clubs	uit	de	Eredivisie	–	
was	er	simpelweg	niks	waar	ik	over	kon	dromen.

Met	de	komst	van	de	PlayStation	3,	toen	we	ineens	iedereen	ter	wereld	kon-
den	 uitdagen	 omdat	 deze	 versie	 voor	 het	 eerst	 een	 ingebouwde	 internet		
verbinding	 had,	 veranderde	 dat	 echter	 snel.	 Sterker	 nog,	 juist	 omdat	 we	
elkaar	nu	ook	online	konden	uitdagen,	ging	er	 letterlijk	en	figuurlijk	een	
wereld	voor	ons	open.	Ja,	ook	voor	mij.	Want	sinds	die	dag	droomde	ik	maar	
van	één	ding:	ik	wilde	als	esporter	de	wereld	veroveren.

Of	 mij	 dat	 gelukt	 is?	 Ja,	 ik	 denk	 het	 wel.	 Het	 kostte	 weliswaar	 flink	 wat	
bloed,	zweet	en	tranen	en	ja	–	duizendmaal	excuses,	lieve	mama	–	zo	nu	
en	dan	ook	een	controller,	maar	ik	kreeg	het	voor	elkaar.	Ik	werd	inderdaad	
de	beste.
Maar	dat	niet	alleen.	Het	ging	nog	veel	verder.	Zo	kreeg	 ik	 in	september	
2016	niet	alleen	als	eerste	esporter	in	Nederland	een	contract	bij	een	prof-
club,	maar	knalde	het	aantal	abonnees	van	mijn	eigen	YouTube-kanaal	in-
middels	ook	door	de	magische	grens	van	100.000.
Dat	 is	 niet	 alleen	 een	 ziek	 hoog	 aantal,	 dat	 bewijst	 tevens	 dat	 esports	
echt	wel	bestaansrecht	heeft,	en	helemaal	 in	Nederland	waar	het	niveau	
van	FIFA	een	enorme	vlucht	heeft	genomen.	Een	paar	jaar	terug	waren	er	
hooguit	 vier	 jongens	 die	 Nederlands	 kampioen	 konden	 worden.	 Moet	 je	
nu	 eens	 kijken!	 Nu	 zijn	 er	 wel	 40	 spelers	 die	 op	 een	 verschrikkelijk	 hoog	
niveau	 spelen	 en	 van	 elkaar	 kunnen	 winnen.	 Zo	 klein	 zijn	 de	 verschillen	
inmiddels	geworden.

Het	 doet	 mij	 deugd	 dat	 ik	 hieraan	 mijn	 steentje	 heb	 kunnen	 bijdragen.	
Want	 dat	 is	 toch	 wat	 we	 allemaal	 willen,	 beste	 strijders?	 Dat	 deze	 sport,	
onze	 heerlijke	 game,	 definitief	 op	 de	 kaart	 wordt	 gezet	 en	 serieus	 geno-
men	wordt.
Ik	wens	je	in	ieder	geval	heel	veel	spelplezier.	En	hopelijk	kan	het	boek	dat	
je	 nu	 in	 handen	 hebt,	 het	 eerste	 échte	 boek	 over	 esports,	 daar	 iets	 aan	
bijdragen.

Koen	Weijland,	september 2018
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Koen in 1998
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DROOM

J
a, ook ík wilde profvoetballer worden.	Net	zoals	jij	ongetwijfeld.	En	
ik	wist	ook	al	waar.	Niet	bij	NEC	of	Vitesse,	de	twee	profclubs	bij	mij	in	
de	buurt,	maar	bij	Ajax.	De	club	waar	ik	dankzij	mijn	broer	Floris	en	zijn	

vriendjes	al	sinds	mijn	vijfde	fan	van	ben.
Daarom	 kon	 ik	 ook	 niet	 wachten	 om	 op	 voetbal	 te	 gaan.	 Zodat	 ik	 jaren	
later,	zo	bedacht	ik,	in	de	voetsporen	kon	treden	van	Wamberto,	de	kleine	
Braziliaan	die	ik	al	vroeg	in	mijn	hart	had	gesloten.
Gek	eigenlijk,	nu	ik	er	zo	aan	terug	denk.	Want	in	dat	elftal,	dat	kort	daar-
voor	 nog	 zo	 succesvol	 was	 in	 Europa,	 speelden	 beduidend	 betere	 voet-
ballers	 dan	 Wamberto.	 Denk	 aan	 Frank	 en	 Ronald	 de	 Boer,	 Danny	 Blind	
en	 Jari	 Litmanen.	 En	 wat	 te	 denken	 van	 Dani,	 Benni	 McCarthy	 en	 Brian	
Laudrup,	die	sympathieke	Deen?	Ook	stuk	voor	stuk	topspelers.
Maar	op	de	een	of	andere	manier	had	ik	vrijwel	meteen	een	zwak	voor	de	
guitige	Braziliaan	die	later	Belg	zou	worden.	Ik	wilde	dan	ook	niets	liever	
dan	de	nieuwe	Wamberto	worden.
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Aan	 mijn	 positie	 in	 het	 veld	 kon	 het	 in	 ieder	 geval	 niet	 liggen.	 Bij	 VV	
Ostrabeke,	de	club	uit	Oosterbeek	waar	ik	op	mijn	zesde	eindelijk	lid	van	
werd,	stond	ik	namelijk	vrijwel	altijd	in	de	aanval.	Net	als	mijn	held	die	
onder	tussen	als	rechtsbuiten	steeds	populairder	werd	in	Amsterdam.	En	
nee,	dat	kwam	niet	alleen	door	zijn	heerlijke	dribbels	en	zijn	aansteke-
lijke	lach,	maar	ook	door	zijn	heerlijke	doelpunten	die	hij	elke	keer	weer	
op	 zo’n	 vrolijke	 manier	 vierde	 dat	 zelfs	 de	 tegenstander	 een	 zwak	 voor	
hem	kreeg.

Scoren	 deed	 ik	 ook.	 Veel,	 ook.	 Ik	 geloof	 dat	 ik	 elk	 seizoen	 wel	 topscorer	
van	mijn	team	was.	Op	zich	wel	bijzonder.	Zo	groot	was	ik	immers	niet.	En	
nog	steeds	niet.
Kijk	voor	de	gein	maar	eens	naar	de	foto	die	werd	gemaakt	toen	ik	in	de	
herfst	van	2016	mijn	contract	bij	Ajax	tekende	als	esporter.	Ik	sta	daar	naast	
Edwin	van	der	Sar,	de	oud-doelman	die	tegenwoordig	algemeen	directeur	
is	 in	de	Arena.	Ik	weet	wel:	Van	der	Sar	 is	 langer	dan	menigeen,	maar	de	
foto	zegt	veel.	Zo	kom	ik	nog	maar	net	boven	zijn	schouders	uit!
Mijn	 gebrek	 aan	 lengte	 compenseerde	 ik	 dan	 ook	 met	 mijn	 techniek	 en	
vooral	mijn	inzet.	 Ik	was	weliswaar	niet	zo	goed	als	Soufiane	Touzani,	de	
behendige	straatvoetballer	die	alles,	maar	dan	ook	alles	met	een	bal	kan,	
maar	voor	mijn	gevoel	was	ik	als	kind	zeker	niet	slecht.
Daarom	maakte	het	mij	ook	niet	uit	dat	ik	klein	was.	Dat	hoefde	ook	niet.	
Alsof	Wamberto,	mijn	grote	idool,	nou	zo	enorm	groot	was.	Die	is	slechts	
1,68	meter.	En	die	haalde	de	top	ook.

Helaas	bleek	de	top	(lees:	Ajax)	voor	mij	al	snel	te	hoog	gegrepen.	Want	
hoe	graag	ik	het	ook	wilde	en	hoeveel	vertrouwen	ik	ook	in	mezelf	had,	het	
zat	er	niet	 in.	Verder	dan	de	A1	–	tegenwoordig	JO19	–	van	VV	Ostrabeke	
kwam	ik	jammer	genoeg	niet.	De	tweede	klasse,	waar	ik	in	2010	mijn	laatste	
doel	punten	op	het	veld	maakte,	bleek	mijn	eindstation.	Maar	oh,	wat	had	
ik	het	graag	tot	een	hoger	niveau	geschopt.
Geen	idee	of	het	daardoor	kwam	–	dat	weet	je	uiteraard	nooit	–	maar	later	
heb	ik	weleens	gedacht:		wat	als	ik	als	10-jarige,	op	weg	naar	school,	niet	
	van	mijn	fiets	was	gevallen?		Had	ik	het	dan	wél	gered	als	profvoetballer?
Op	die	vraag	krijg	ik	natuurlijk	nooit	een	antwoord,	dat	begrijp	ik	ook	wel.	
Maar	soms	moet	ik	daar	ineens	aan	denken.	Want	die	valpartij,	waarbij	ik	
zo	hard	de	stoeprand	raakte	dat	ik	mijn	kaak	brak,	had	een	enorme	impact	
op	mijn	leven	als	voetballer.

   1    HET BEGIN  

  ‘SOMS DENK IK WELEENS:   WAT ALS IK ALS 10-JARIGE, 
 OP WEG NAAR SCHOOL,   NIET  VAN MIJN FIETS WAS 

 GEVALLEN?  HAD IK HET DAN WÉL GERED 
 ALS PROFVOETBALLER?’ 
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  ‘HET WAS NATUURLIJK  HILARISCH 
 DAT IK DE SPELERS UIT DE EREDIVISIE 
 VERSLOEG MET DE CLUB  WAAR ZIJ 

 ONDER CONTRACT STONDEN.  EN WAT 
 HELEMAAL LACHEN WAS: ALS IK OOK NOG 
 EENS  MET HEM TÉGEN HEM  SCOORDE’ 

   1    SOCIAL MEDIA  
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EEN-TWEETJE MET DONNY VAN DE BEEK

‘WAT KOENTJE DOE T,   IS  ZO TOF!’

Donny van de Beek, een van de topspelers van Ajax
en het Nederlands elftal, is een fervent FIFA-speler. Maar 
hoe goed is Donny? En hoe is het om jezelf in de game te 

zien? Koen zocht de middenvelder op bij Ajax.

Koen, we weten allemaal hoe goed Donny is op het veld, maar hoe goed is Donny 
met FIFA?
koen:	‘Zonder	te	overdrijven:	ook	daarin	is	Donny	heel	goed!	Of	beter	
gezegd:	hij	is	beter	geworden.	Dat	merkte	ik	wel	in	de	herfst	van	2016,	
toen	ik	tijdens	de	FIFA	17-lancering	in	de	Ajax	Experience	tegen	’m	
speelde.	Toen	verloor	ik	gewoon	van	Donny.	Heel	bizar.	Een	paar	jaar	
eerder	had	ik	namelijk	nog	eenvoudig	met	3-0	van	’m	gewonnen.	Dus	ja,	
Donny	is,	net	als	overigens	Frenkie	de	Jong,	een	hele	goede	FIFA-speler.’

Klopt dat, Donny?
donny:	‘Ja,	ik	kan	het	wel	redelijk...’
koen:	‘Maar	dan	ook	echt,	hè?	Heeft	vooral	met	jouw	inzicht	te	maken.	
Want	veel	trucjes	gebruik	je	bijvoorbeeld	niet.’
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donny:	‘Klopt.	Maar	dat	komt	ook	omdat	ik	eerlijk	gezegd	geen	idee	heb	
hoe	dat	moet	of	zo.	Daarom	houd	ik	het	liever	simpel.’
koen:	‘Dat	is	ook	niet	verkeerd,	hoor.’
donny:	‘Weet	ik	ook	wel.	Al	moet	ik	zeggen	dat	mijn	niveau	de	laatste	
maanden	wel	iets	minder	is	geworden.	Komt	doordat	ik	het	niet	zoveel	
meer	speel	als	vroeger.	Nu	hooguit	nog	een	paar	keer	in	de	maand,	en	dan	
voornamelijk	met	vrienden.	Ik	speel	het	bijvoorbeeld	zelden	meer	alleen.’

Maar als je speelt, ben je dan Ajax?
donny:	‘Nee,	niet	altijd.	Ik	vind	het	juist	wel	leuk	om	met	andere	teams	te	
spelen,	zoals	FC	Barcelona	of	Real	Madrid.’

Stel je dan jezelf dan wel op?
donny, glimlachend:	‘Uiteraard!’

Een	goede	keuze, Koen?
koen:	‘Zonder	meer!	Het	is	zeker	verstandig	om	voor	Donny	te	kiezen.	
Zo	is	hij	in	de	game	fysiek	heel	sterk	en	heeft	hij	een	goed	schot.	Ik	
zou	hem	alleen	wel	op	het	middenveld	houden	en	zeker	niet	in	de	
spits	opstellen.	Zijn	afstandsschot	is	namelijk	veel	beter	dan	het	pure	
afmaken.	Klopt,	hè,	Donny?’
donny:	‘Ja,	mee	eens.’
koen:	‘Daarom	zou	ik	iedereen	ook	willen	adviseren	om	voor	Donny	
te	kiezen.	En	dat	zeg	ik	echt	niet	omdat	hij	nu	tegenover	me	zit.	Hij	is	
nu	eenmaal	een	van	de	beste	Eredivisie-middenvelders.	Lasse	Schöne	
vind	ik	in	het	echt	bijvoorbeeld	een	topspeler.	Ben	ik	echt	een	grote	
fan	van.	Maar	bij	FIFA	is	hij	net	te	traag	en	worden	zijn	schoten	net	wat	
onderbelicht.	Donny	is	wat	dat	betreft	veel	completer.’

Hoe is dat, Donny, om jezelf in de game te zien?
donny:	‘Dat	is	natuurlijk	wel	grappig.	Helemaal	als	je	scoort	natuurlijk.	
Moet	eerlijk	zeggen	dat	de	makers	het	ook	wel	goed	gedaan	hebben.	
Ik	vind	bijvoorbeeld	niet	dat	ze	mij	met	bepaalde	skills	te	laag	hebben	
ingeschaald	of	zo.	Het	is	zoals	ik	ben.’
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   3    DE ONTWIKKELING  

Natuurlijk,	 er	 zijn	 uitzonderingen.	 Zoals	 Wendell	 Lira,	 een	 Braziliaanse	
spits	die	in	2016	de	Puskas	Award	won	voor	het	mooiste	doelpunt	van	het	
jaar.	Die	is	zelfs	zo	goed	in	FIFA	dat	hij	zijn	voetbalcarrière	heeft	ingeruild	
voor	die	van	esporter.	Hoe	stoer	is	dat?
Dat	zie	ik	Vincent	Janssen	niet	zo	snel	doen.	En	Peter	Crouch,	de	boomlange	
aanvaller	uit	Engeland,	ook	niet.	Toch	zijn	deze	twee	gamefanaten	wel	uit-
zonderingen	op	de	regel.	Namelijk	dat	profvoetballers	meestal	hele	matige	
of	middelmatige	FIFA-spelers	zijn	en	dus	niet	goed	genoeg	zijn	om	grote	
toernooien	te	winnen.

Romelu	Lukaku,	de	oud-spits	van	onder	meer	Chelsea	en	Everton	die	tegen-
woordig	bij	Manchester	United	speelt,	kan	dat	zeker	wel.	Over	hem	hoorde	
ik	altijd	al	mooie	verhalen.	Lukaku	zou	zelfs	zo	goed	in	FIFA	zijn	dat	ze	’m	
al	de	ongekroonde	FIFA-koning	van	de	Belgische	nationale	ploeg	noemen.

  ‘ROMELU LUKAKU WERD  HE-LE-MAAL GEK 
 TOEN HIJ ZAG DAT NIET CÉCILE DE GERNIER 

 MAAR IK AAN DE KNOPPEN ZAT. ECHT, IK DENK 
 NIET DAT JE ’M OOIT  ZO CHAGRIJNIG, OPGEFOKT, 

 ANGSTIG EN GEFRUSTREERD  HEBT GEZIEN 
 ALS DIE MIDDAG IN BRUSSEL…’ 



Geen	idee	of	dat	waar	was,	maar	toen	ik	in	mei	2016	van	een	Belgische	spon-
sor	hoorde	dat	ik	tegen	Lukaku	moest	spelen	moest	ik	wel	even	slikken.	Ik	
bedoel:	het	was	wel	Lukaku,	hè?	Heb	je	die	gozer	weleens	goed	bekeken?	
Dat	is	een	beer	van	een	vent!	En	dus	heel	goed	in	FIFA,	als	ik	de	verhalen	
moest	geloven.
En	 het	 mooie	 was:	 zo’n	 gast	 moest	 ik,	 in	 het	 spelershotel	 van	 de	 Rode	
Duivels	in	Brussel,	waar	de	ploeg	zich	voorbereidde	op	het	EK	in	Frankrijk,	
voor	de	camera’s	in	de	zeik	nemen.
Hoe?	 Nou,	 heel	 simpel.	 Ze	 vertelden	 Lukaku	 dat	 hij	 een	 potje	 FIFA	 zou	
spelen	 tegen	 Cécile	 De	 Gernier,	 een	 van	 de	 sterren	 van	 het	 Belgische	
vrouwen	elftal.
Wat	Lukaku	alleen	niet	wist,	was	dat	niet	Cécile	de	controller	bestuurde,	
maar	 ik.	Dat	zou	 ik	dan	doen	achter	een	groot	zwart	doek,	op	nog	geen	
paar	meter	van	hem	vandaan.

   4    DOLLEN MET ROMELU LUKAKU  
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TIPS & 
TRICKS

Je kunt natuurlijk de bal 
als een blinde snoeihard 
naar voren schieten, in 
de hoop dat ie voor de 

voeten van een van jouw 
aanvallers komt die in vrije 
scoringspositie staat. Maar 
je kunt ook de aanval heel 
rustig opbouwen. Hoe je 
dat doet, lees je hierna.

KEEPER
Natuurlijk,	een	keeper	is	heel	
belangrijk,	ook	in	de	game,	
maar	eerlijk	gezegd	heb	je	
bij	een	doelman	niet	zoveel	
mogelijkheden.	Je	kunt	’m	
bijvoorbeeld	niet	eens	helemaal	
besturen.	Tenzij	hij	aan	de	bal	
is	natuurlijk.	Een	goede	timing	
is	daarom	van	groot	belang.	
Uiteraard	kun	je	van	tevoren	
wel	jouw	tactiek	aanpassen,	
door	bijvoorbeeld	voor	een	
keeper	te	kiezen	die	goed	is	in	
afstandsschoten,	zoals	Chelsea-
keeper	Thibaut	Courtois.	Of	dat	
je	juist	Marc-André	ter	Stegen	
(FC	Barcelona)	of	David	de	Gea	
(Manchester	United)	neemt	
omdat	die	door	hun	kenmerk	
‘redden	met	voet’	juist	goed	zijn	
in	het	pakken	van	lage	ballen.	
Maar	over	het	algemeen	kun	je	
dus	niet	zoveel	extra’s	met	een	
doelman.	Het	is	niet	voor	niets	
dat	je	1	tegen	1	bijna	altijd	als	
keeper	verliest.
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VERDEDIGING
Wie	langere	tijd	FIFA	speelt,	weet	
dat	verdedigen	elk	jaar	weer	
anders	is.	De	ene	keer	ligt	de	
nadruk	op	de	counter,	dan	weer	
op	druk	zetten.	Omdat	het	best	
lastig	is	om	daar	meteen	op	te	
anticiperen,	is	het	veel	beter	
om	je	te	focussen	op	de	speler	
naar	wie	jouw	tegenstander	
de	bal	gaat	schieten.	Met	
andere	woorden:	waar	gaat	
de	gevaarlijke	pass	heen?	Dat	
verandert	namelijk	nooit.
Bovendien	is	het	een	
beginnersfout	om	juist	naar	de	
speler	toe	te	lopen	die	de	bal	
heeft.	Dat	moet	je	als	verdediger	
juist	niet	doen!	Als	je	te	snel	
instapt,	geef	je	achterin	immers	
veel	te	veel	ruimte	weg	en	ben	je	
natuurlijk	gezien,	zelfs	als	je	met	
vier	of	vijf	verdedigers	speelt.	
Wees	daarom	niet	te	ongeduldig.	
Je	hoeft	echt	niet	zo	snel	
mogelijk	de	bal	te	veroveren.	Dat	
komt	echt	wel…

Heb	je	eenmaal	de	bal	weer	
terugveroverd,	dan	is	het	zaak	
om	rustig	op	te	bouwen.	Klinisch	
opbouwen,	noem	ik	dat.	Je	kan	
de	bal	wel	als	een	gek	naar	
voren	peren,	hopend	dat	die	
goed	valt,	maar	dan	maak	je	
het	de	tegenstander	wel	heel	
erg	makkelijk.	Veel	beter	is	het	
om	in	alle	rust	de	vrije	man	te	
zoeken,	met	een	pass	over	de	
grond.	Op	die	manier	is	de	kans	
op	balverlies	het	kleinst	en	kun	
je	rustig	bouwen	aan	een	goede	
aanval.

MIDDENVELD
In	Engeland	is	het	de	normaalste	
zaak:	je	geeft	de	bal	zo’n	enorme	
knal	naar	voren	dat	je	het	
midden	veld	gewoon	overslaat.	
Dat	kan	zeker	effectief	zijn,	
absoluut,	helemaal	als	je	de	
bal	richting	Cristiano	Ronaldo,	
Lionel	Messi	of	Neymar	schiet.	
Ik	keur	die	tactiek	dan	ook	zeker	
niet	af,	maar	persoonlijk	vind	
ik	het	niks	om	zo	te	spelen.	Ik	
kies	liever	voor	overzicht	en	
zekerheid.



Strijder is het verhaal van koen weijland, Nederlands bekendste professioneel FIFA-
esporter en de eerste esporter aller tijden van Ajax. In dit boek – het eerste échte boek
over esports – beschrijft Koen aan de hand van zijn mooiste zeges en ervaringen de 
weg naar de top en geeft hij tips hoe ook jij een professioneel esporter kunt worden. 

Koen is vijfvoudig Nederlands kampioen, stond in 2010, 2011, 2015 en 2017 boven 
aan de wereldranglijst en haalde tweemaal de halve fi nale op een WK. Via zijn 
YouTube-kanaal en Instagram-account volgen meer dan 200.000 fans zijn avonturen, 
wedstrijden en tips & trucs.
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‘Koen is a great player but also has a top personality.
He’s a great asset to the esports scene’

– Spencer FC

‘De toekomst van esports is veelbelovend.
Koen Weijland, die er vanaf het begin bij was,

speelt daarin nog altijd een grote rol’
– GameMeneer

WWW.KOSMOSUITGEVERS.NL
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