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Ontkennen heeft geen zin, of erger nog, doen alsof er
niets aan de hand is: voetbal neemt een net zo belangrijke
plaats in ons leven in als onze levenspartner, en vaak een
nog belangrijkere plaats dan onze ouders of een vriend.
We zijn zo gewend om er iedere dag tijd voor in te ruimen, dat we het heel normaal vinden voortdurend op de
hoogte te zijn van uitslagen, lotingen en nieuwtjes van de
transfermarkt.
Maar heb je je weleens afgevraagd hoeveel je nou écht
weet? En dan hebben we het niet alleen over de kampioenschappen en Champions Leagues van de afgelopen
paar jaar, maar ook over een verder verleden en wedstrijden die behoren tot de klassiekers uit de voetbalgeschiedenis.
Het is wel héél makkelijk om de hele tijd te roepen
dat je die weergaloze omhaal van Marco van Basten hebt
gezien en vervolgens nog honderd keer hebt bekeken, of
te jubelen over hoe Ajax in de Champions League 2018219 eerst Real Madrid van de mat speelde en vervolgens
Juventus voor gek zette. In deze WC-Pedia, samengesteld
door romantische dromers die net als jij gek zijn op voetbal, vind je ook nog een hoop andere informatie!
Tientallen pagina’s zijn gewijd aan weetjes over clubs
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en nationale elftallen, en door het hele boek verspreid
staan quizvragen waarmee je je kennis kunt testen. Niet
alleen de kennis die je al had, maar ook wat je dankzij dit
boek hebt geleerd. Mocht je denken dat we hier iets saais
en schools gaan doen, dan heb je nog steeds niet begrepen wat we precies bedacht hebben: records, mijlpalen,
erelijstjes en onvergetelijke momenten, aangevuld met
verrassende spelletjes en rubrieken die je zullen uitdagen
het beste uit jezelf te halen.
De elftallen staan in de middencirkel opgesteld en de
scheidsrechter kijkt op zijn stopwatch. Er hangt zo’n typische stilte die aan belangrijke momenten voorafgaat.
Concentreer je en haal diep adem…
De wedstrijd kan beginnen!!
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Roberto Carlos? Lothar Matthäus? Ronald Koeman? Arjen Robben? Als je zou moeten zeggen wie het hardste schot aller tijden
in de benen had, zou je waarschijnlijk aan deze namen denken.
Fout, helemaal fout.
Het absolute record is in handen van een Braziliaanse speler
van wie de meesten nog nooit gehoord hebben, en wel Ronny
Heberson Furtado de Araújo. Het is 26 november 2006 wanneer de Braziliaan in de wedstrijd tussen Naval en Sporting Lissabon in de Portugese Primeira Liga een schot op de verbouwereerde doelman van de tegenstander afvuurt dat met een
snelheid van 221 km/u via de onderkant van de lat doel treft.
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Op het tweede treetje staat Ronald Koeman, die in 1992 in
de verlenging van de Europacup 1-finale het Sampdoria van
Boskov vol ‘raakt’. Zijn diagonale schot slaat met een snelheid
van 188 km/u in het doel, waarmee Barcelona voor de eerste
keer in de geschiedenis de beste ploeg van Europa is.
Roberto Carlos, oud-speler van onder andere Inter en Barcelona, heeft zijn stempel gedrukt op het voetbal, en niet alleen
het Braziliaanse. Het nummer dat hij altijd droeg, 3, is ook zijn
positie in het klassement van hardste vrije trappen. Het is 1997
en de Braziliaanse ploeg neemt het tijdens het Tournoi de France, dat slechts die ene keer plaatsvond, op tegen de gastheren: Frankrijk. De Franse doelman, Fabien Barthez, denkt dat
hij niets te vrezen heeft wanneer Roberto Carlos de bal op bijna veertig meter van het doel neerlegt en een lange aanloop
neemt.
Het schot van de Braziliaan vertoont een ongekende curve en
slaat met een snelheid van 137 km/u in het doel. Barthez kan de
bal alleen maar nakijken en uit het net vissen.
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Wat hebben Maradona, Messi, Cristiano
Ronaldo en Michael Essien met elkaar gemeen? De laatste is vooral bekend door zijn
spieren en indrukwekkende energie, maar
hij is niet van hetzelfde kaliber als de andere drie. Wat ze delen is dat er van ieder van
hen een afzichtelijk standbeeld is gemaakt.
Ze staan op diverse plekken op de wereld en
alle vier lijken ze niet erg op het origineel. Dan
is het borstbeeld van Johan Cruijff in de
Amsterdamse ArenA heel wat treffender.
Volgens Soccerex, het instituut in Londen dat onderzoek doet naar de financiën in
de voetbalwereld, was de rijkste club in 2018 Manchester City, gevolgd door Arsenal en Paris Saint-Germain.
Daarna komen Tottenham, Real Madrid, Manchester United en Juventus.
Als bekend figureren voetballers vaak op de voorpagina van kranten en tijdschriften. Een aantal van hen
hebben zich nadat ze hun kicksen aan de wilgen hadden
gehangen, in de politieke arena gewaagd. Een van hen is
George Weah, die sinds januari 2018 president van Liberia
is. Kacha Kaladze, die onder andere voor Milan uitkwam,
was na zijn voetbalcarrière vice-premier en minister van
Energie van zijn land Georgië en is nu burgemeester van
Tbilisi. En Romario, die met Brazilië wereldkampioen
werd, heeft zitting in het Braziliaans parlement.
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DE SCHIJNBEWEGING VAN DE EEUW
Kun je een beroemd voetballer worden zonder dat je kunt voetballen? Jawel, als je in Rio
de Janeiro geboren werd, bent opgegroeid
samen met Romario, Bebeto en Edmundo en
als je Carlos Henrique Raposo heet. Zoals ieder kind in Rio droomde Carlos ervan om een
beroemd voetballer te worden, maar hoewel
hij een afgetraind lichaam had (wat hem de
bijnaam ‘Kaiser’ opleverde, net als Beckenbauer), ontbrak het hem aan talent. Omdat hij
veel vrienden had, slaagde hij er toch in om
een contract te versieren. Vanaf dat moment
lukte het hem dankzij valse medische attesten, door het voorwenden van blessures, door
met opzet opgelopen rode kaarten in de beginminuten van een wedstrijd en door iedere
paar maanden van club te wisselen – kortom
door iedere keer weer een ander toneelstukje op te voeren – om voor de meest vooraanstaande Braziliaanse clubs uit te komen en zo
tot zijn veertigste te blijven spelen. Of liever
gezegd: níét te spelen.
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De Zweed Sven-Göran Eriksson en de Tsjech Zdenek
Zeman waren allebei trainer in de Italiaanse Serie A. Ze
delen een tragisch lot: beiden konden tot drie keer toe de
beste aanval op hun naam schrijven, zonder dat dat ertoe leidde dat hun club kampioen werd: Eriksson met AS
Roma (1985-1986) en Sampdoria (1993-1994, 1996-1997),
Zeman met Lazio (1994-1995, 1995-1996) en Roma (19981999).
Beste verdediging of beste aanval? Wat is belangrijker
om kampioen te worden? In het seizoen 1966-1967 scoorde Ajax het recordaantal doelpunten van 122 en werd
kampioen. Het jaar daarop scoorde Ajax 120 keer, goed
voor een tweede plaats op de lijst ‘meeste doelpunten in
één seizoen’, en ook toen werd Ajax kampioen. Het minste aantal tegendoelpunten in één seizoen staat op naam
van FC Twente, in het seizoen 1971-1972. Maar de Tukkers
werden dat jaar geen kampioen, die eer was voor Ajax.
Tot slot: het beste doelsaldo had Ajax aan het einde van
seizoen 1997-1998: 90 (112-22). Ook dat jaar werden de
Amsterdammers kampioen.
AS Roma en Inter zijn de clubs die in de
Serie A het vaakst op de tweede plaats zijn
geëindigd: veertien keer. Sinds de club
uit de Eeuwige Stad in 2001 voor de laatste keer Italiaans landskampioen werd,
eindigde ze maar liefst negen keer op de
tweede plaats.
Welke clubs uit de grote Europese competities zijn nog nooit gedegradeerd? Die kun je op
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de vingers van één hand tellen. Het zijn: Real Madrid,
Barcelona, Athletic Bilbao en Inter Milaan. Tot vorig jaar
hoorde het Duitse Hamburger SV daar ook bij. Inmiddels
speelt HSV in de 2. Bundesliga.
Het beruchte catenaccio, waarbij de tactiek van een
ploeg zich voornamelijk op de verdediging richt, wordt in
Engeland parking the bus genoemd. Die uitdrukking geeft
een goed beeld: want zie er als aanvallende ploeg maar
eens doorheen te komen als er een bus in het strafschopgebied geparkeerd staat.
De Nederlandse competitie is, net als in de meeste andere landen, een zeer internationale aangelegenheid. En
het is zeker niet zo dat de clubs uit de grote steden meer
buitenlandse spelers inzetten dan de clubs uit de provincie. De eredivisieclubs die bij een wedstrijd in het seizoen
2017-2018 de meeste buitenlanders in de basis hadden, waren Willem II en NAC, met ieder negen niet-Nederlandse
spelers. De minste buitenlanders in datzelfde competitiejaar stelde Excelsior op: drie. Een wedstrijd zonder één Nederlandse speler is in de eredivisie nog niet voorgekomen.
We hebben het meestal gewoon over de eredivisie,
maar de hoogste Nederlandse competitie heeft nogal
wat namen gehad. In 1990 trok de KNVB de PTT aan als
sponsor, wat tot de PTT-Telecompetitie leidde. Dat werd
in 1999 de KPN-Telecompetitie en in 2000 de KPN Eredivisie. In 2002 wist de KNVB Holland Casino als sponsor
te strikken en werd de eredivisie de Holland Casino Eredivisie. En vanaf 2005 is de officiële naam weer gewoon
Eredivisie.
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