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voorwoord

Een beetje beige stad, Leicester – tot afgelopen voetbalseizoen. 
 Een van de oudste steden van Engeland, dat ook. De eerste 
mensen vestigden zich rond het begin van de jaartelling aan 
de oevers van de rivier de Soar. Qua inwonertal is de stad de 
nummer elf van het land; driehonderddertigduizend, verge-
lijkbaar met Utrecht en IJsland. Leicester ligt in het hart van 
Engeland, halverwege de route naar Manchester vanuit Lon-
den. Maar wie stopt er, behalve om te tanken, in Leicester? 
De stad is, zo werd in 2015 vastgesteld, de armste van het land, 
gemeten per hoofd van de bevolking.
 Leicester is een twin city van Haskovo uit Bulgarije. Dus.

Ook in 1966, Engelands beste jaar ooit – The Beatles op 1 met 
‘Paperback Writer’, de lancering van de Ford Cortina, Mo-
hammed Ali op Wembley door een Engelsman tegen het can-
vas geslagen eer hij zelf orde op zaken kon stellen, de daveren-
de entree van de minirok – ging alles aan Leicester voorbij. 
 Bijna alles. 
 Er was één prachtige uitzondering. De stad Leicester, die 
ook nooit echt een rol van betekenis speelde in de destijds 
ongeveer honderdjarige geschiedenis van de voetbalsport, 
had nu een geweldige claim to fame. Leicester City’s keeper 
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Gordon Banks was de goalie van de nationale ploeg van En-
geland, die op 30 juli 1966 wereldkampioen werd. Dat voetbal-
team was de parel in de kroon van een ‘Brittannia’ dat voor 
het laatst de wereldzeeën trotseerde en de beste was. Banks, 
liefkozend Banksy genoemd, was in die dagen zonder enige 
twijfel een van de beste keepers van de wereld. En hij speelde 
dus voor The Foxes uit Leicester. 
 Banks, die zijn doel zo goed verdedigde dat hij er de bijnaam 
The Banks of England mee verwierf, zou uiteindelijk worden 
opgevolgd bij Leicester City door Peter Shilton, eveneens een 
geweldenaar. Shilton leverde het bewijs dat het leven toch niet 
geheel aan de stad Leicester voorbijtrok, door zich in het cen-
trum van de stad, op de achterbank van een auto, te laten be-
trappen door een paparazzo met flitslicht, terwijl hij aan het 
zoenen was met een beeldschone dame die jammer genoeg 
niet zijn echtgenote was. Het kwam hem op serenades te staan, 
gezongen vanaf vijandelijke voetbaltribunes, seizoenen lang: 
Peter Shilton, Peter Shilton, does your missus know you’re here?
 Shilton zou uiteindelijk drie decennia als profdoelman in 
actie komen. Zijn duizendste wedstrijd – hij verdedigde in-
middels het doel van Leyton Orient – werd live uitgezonden 
door de bbc. 

Er zijn wel meer in Leicester geboren mensen die uiteindelijk 
zelfs over de landsgrenzen bekend werden. Jammer voor Lei-
cester: deze mensen hadden stuk voor stuk hun geboortestad 
reeds jaren daarvoor verlaten. Bijvoorbeeld: zowel Richard 
als David Attenborough; Jon Lord, de toetsenist van Deep 
Purple; John Deacon, de bassist van Queen; het Monty Py-
thon-genie Graham Chapman. 
 Niet geboren in de stad, maar wel teruggevonden onder de 
parkeergarage van de sociale dienst in het centrum van Lei-
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cester: Koning Richard iii van Engeland. Vanaf het moment 
dat via dna-onderzoek in 2013 was vastgesteld dat het skelet 
onder de garage daadwerkelijk van de intelligente maar zeer 
wrede koning was, ging het met Leicester City Football Club 
sterk bergopwaarts. Het zou uitmonden in de krankzinnige 
geschiedenis die in dit boek beschreven is.

En dan is er natuurlijk ook nog the miracle that never was.
 Uit The Sun van woensdag 25 februari 1981:
 Johan Cruijff staat op het punt om een contract te tekenen 
met de laagvlieger uit de eerste divisie, Leicester City. De Hol-
landse Meester is een contract overeengekomen waarin hij de 
komende elf duels vierduizend pond per wedstrijd gaat ver-
dienen. De bedoeling is dat Cruijff donderdag arriveert en dat 
hij aanstaande zaterdag meteen van de partij is in de wedstrijd 
tegen de regerend Europees kampioen Nottingham Forest.
 Gisteravond liet de zeer verheugde manager van Leicester 
City, Jock Wallace, weten: ‘Johan en ik zijn het eens over de 
voorwaarden. Hij moet nog wel een paar zaken regelen, maar 
ik ben ervan overtuigd dat hij zich donderdag bij ons zal mel-
den.
 Ik denk dat we deze deal toch hebben kunnen sluiten van-
wege mijn persoonlijke band met Johan. We leerden elkaar 
acht jaar geleden kennen, toen ik manager was van Glasgow 
Rangers en hij met Ajax tegen ons moest spelen. We hebben 
de afgelopen drie, vier weken telefonisch onderhandeld en ik 
denk dat ik hem nu binnen heb. Hij zal een geweldige mentor 
en leermeester in het veld zijn voor de andere spelers, en na-
tuurlijk ook een fenomenale trekpleister voor het publiek.’

Wat de krant niet vermeldde, en wat Jock Wallace mogelijk 
ook niet had gezegd (hoewel, the bloody Sun kan niet genoeg 
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worden gewantrouwd), was dat er nog andere kapers op de 
kust waren: Arsenal, hsv uit Hamburg en een club uit de 
Spaanse tweede divisie, Levante uit Valencia. Johan meldde 
zich een dag later bij zijn nieuwe club: Levante.
 Niet bekend is hoe Jock Wallace reageerde toen Johan hem 
belde met de mededeling dat hij toch voor een andere club had 
gekozen. Gevreesd moet worden dat, gezien het 48-karaats 
Schotse temperament van Wallace, de bakelieten directiete-
lefoon in honderd stukken op de vloer uiteen is gespat. Maar 
wat had hij dan gedacht? Dat Johan Cruijff en zijn gezin zich, 
na geweldige jaren in de metropolen Barcelona, Los Angeles 
en Washington DC, in Leicester of all places zouden vestigen? 
Een arme stad waarvan de inwoners door de rest van het land 
plagend Chisits worden genoemd, afgeleid van How much is it?
 Johan Cruijff kwam niet, en Leicester City zou dat seizoen 
degraderen uit de hoogste afdeling. Waarna het ook weer terug 
zou promoveren. En er weer uit vloog. Een jojo-club, jarenlang.
 Tot afgelopen seizoen dus. 
 Leicester City is nu de David die alle Goliaths van de duur-
ste competitie ter wereld heeft verslagen. Iedere voetballer, 
waar ook ter wereld, is schatplichtig aan The Foxes uit Leices-
ter; deze club heeft het voetbal gered.
 Een stad waar eeuwenlang maar niets wilde gebeuren, 
maar waar zich toch het voetbalwonder van de eenentwintig-
ste eeuw voltrok. 
 Volgende afspraak van de stad Leicester met de Grote Ge-
schiedenis: een dag ergens in de zesentwintigste eeuw. Ar-
cheologen onderzoeken het gebied waar ooit het oude voet-
balstadion aan Filbert Street stond. Ze stuiten op snippers 
van zwart bakeliet. Binnen een paar tellen gonst het, ook in 
andere zonnestelsels. ‘Jock Wallace! Johan Cruijff!!’

Tom Egbers, oktober 2016
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1 de groep

‘Waarom zou je niet kunnen winnen van een rijkere club? 
Ik heb een zak geld nog nooit een doelpunt zien maken.’

Johan Cruijff

Een zak geld heeft nog nooit een doelpunt gemaakt, maar 
er zijn wel veel zakken geld die voor een beslissende voor-
zet hebben gezorgd. En dan had je nog Leicester, het kleine 
 Leicester, dat zijn plaats kende.
 Het grote geld van alle topclubs ter wereld leek Leicester 
onder de duim te houden.
 Onopgemerkte spelers met een nét-niet-trainer uit een 
provinciestad: top van de Premier League? Ze hadden een 
heel aardige reeks neergezet, maar het was nu februari en het 
zou een kwestie van tijd zijn voordat er een einde aan kwam. 
En dat einde leek nu gekomen.
 Het was 14 februari, een grijze, kille middag in Noord-Lon-
den. Een Valentijnsdag zonder vleugje romantiek, toen de 
realiteit hard toesloeg bij een ploeg die underdog was. Arse-
nal-Leicester 2-1, in het Emirates Stadium. Nog twaalf van de 
38 wedstrijden te spelen. Leicester had voorgestaan, maar een 
late tweede tegentreffer moeten incasseren. Hun voorsprong 
als koploper in de Premier League was nu minimaal.
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 Arsenal had nog maar twee punten achterstand, net als het 
opkomende Tottenham, dat later die dag Manchester City 
zou verslaan. Na de winnende treffer van Arsenal maakten 
de bookmakers van Leicester snel nummer 3 op de lijst kans-
hebbers voor de titel. De maker van het doelpunt was Danny 
Welbeck – jonge Engelse aanvaller, groot talent, spectaculaire 
transfer van 16 miljoen pond. Het eerste doelpunt kwam van 
Theo Walcott – nog zo’n Brits talent, goed voor liefst 140.000 
pond per week. En Welbeck en Walcott waren meestal alleen 
maar invallers bij Arsenal.
 De Duitse wereldkampioen Mesut Özil, 42 miljoen pond, 
gaf de beslissende pass op Welbeck, terwijl Alexis Sánchez, 
icoon Sánchez van 32 miljoen pond, betrokken was bij de ro-
de kaart voor Danny Simpson, die voor de ommekeer in de 
wedstrijd zou zorgen.
 Hoe sterk was Leicester in de breedte? Na het wegsturen 
van Simpson gebaarde Ranieri dat koopje Demarai Gray (5,1 
miljoen euro) en de Poolse veteraan Marcin Wasilewski, die 
weinig aan spelen was toegekomen, van de bank moesten 
komen. Die invallers verdienden per jaar samen minder dan 
Walcott. Ranieri’s basiself kostte zo’n beetje de helft van wat 
zij verdienden.
 Dit leek dus de gepaste wijze voor de vermogende club om 
de niet-vermogende club op zijn plaats te zetten – én het ge-
paste decor daarvoor. Hier in het Emirates Stadium, de lu-
cratiefste sporttempel ter wereld, de grootste geldmachine, 
de plaats waar Arsenal op een wedstrijddag 4 miljoen pond 
binnenhaalt, meer dan Real Madrid, Barcelona of Manches-
ter United – of welke club dan ook.
 Waar de goedkoopste seizoenskaart ruim 1000 pond kost. 
Waar in de persruimte en in de skyboxen gestoomde zalm en 
ijs worden geserveerd; als je een eenvoudiger alternatief wilt 
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voor het vijfgangendiner kun je het ‘fun’-menu van gourmet-
burgers met kreeftenstaart kiezen.
 ‘Zal dit het doelpunt zijn dat Arsenal in mei zal beschou-
wen als de opmaat voor het landskampioenschap?’ vroeg de 
commentator van Sky Sports. Welbeck, pas terug van een 
lange blessure, scoorde met het laatste balcontact in blessu-
retijd. ‘De ontknoping was net een geweldige film,’ jubelde 
Thierry Henry in de studio van Sky. Het leek alsof Arsenal 
een sprookje beleefde, niet Leicester.

◆

De kleedkamer van de thuisploeg in het Emirates Stadium 
is helemaal ingericht naar de inzichten van Arsène Wenger: 
een ode aan zen en de goede smaak. Hij heeft een U-vorm, zo-
dat er nergens palen of pilaren staan, een akoestisch plafond 
en sfeerverlichting. De spelers hebben niet één locker, maar 
twee. De strakke, zwarte mozaïektegeltjes in de doucheruim-
te en bij de plunge pool zijn van het soort dat je vaker in boe-
tiekhotels tegenkomt.
 De kleedkamer van de bezoekende ploeg is ook niet ver-
keerd. Gewoner, maar wel ruim, en de Dave Rennie-test zou 
hij zeker doorstaan. Rennie, al zestien jaar fysiotherapeut van 
Leicester, twittert kribbig over de ondermaatse faciliteiten in 
andere stadions. Queens Park Rangers: ‘toiletten pal naast de 
massagetafels’. Dat soort dingen.
 Maar over deze schone en grote ruimte met houten schroot-
jes tegen de muur heeft hij geen klachten. Simpson bood zijn 
binnendruppelende ploeggenoten excuses aan vanwege zijn 
rode kaart. ‘Maakt niet uit, Simmo,’ antwoordden de anderen.
 De spelers van Leicester gingen zitten. Sommigen waren 
vol goede moed. ‘Luister, we hebben met tien man met 2-1 van 
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Arsenal verloren. We waren dominant. We hebben gewel-
dig gespeeld. Vergeet het verder. Vooruitkijken!’ zei Kasper 
Schmeichel de hele tijd. Maar anderen waren minder opti-
mistisch. ‘Het voelde echt alsof we gedegradeerd waren,’ zegt 
Robert Huth.
 De spelers waren woedend op scheidsrechter Martin 
Atkinson vanwege Simpsons rode kaart – twee boekingen 
vanwege niet al te ernstige overtredingen. En ze dachten er 
al over na hoe ze het aan hun partners en kinderen moesten 
uitleggen.
 In de aanloop naar de drie duels die werden geafficheerd 
als Leicesters ultieme test – thuis tegen Liverpool en vervol-
gens uit tegen Manchester City en Arsenal – beloofde Ranieri 
iedereen een week vrij als ze allemaal werden gewonnen. Li-
verpool en City werden met verbazingwekkend gemak aan 
de kant gezet, maar deze nederlaag hield in dat de spelers 
naar huis moesten en tegen hun dierbaren zeggen: ‘Sorry, de 
vakantie gaat niet door.’
 Toen gebeurde er iets.
 Toen kwamen de selfies.
 De Arsenal Selfies.
 Er verschenen foto’s in de sociale media van een tikkel-
tje triomfalisme daar in die mooie zen-kleedkamer van de 
thuisclub.
 De Arsenal-spelers maakten een dansje rond Welbeck 
terwijl ze zijn naam scandeerden, waarna een heel stel voor 
een foto poseerde. Daarop stonden Aaron Ramsey, Özil, 
Walcott, Héctor Bellerín met gebalde vuisten, Sánchez die 
het V-teken maakt, Olivier Giroud, Nacho Monreal, Alex 
Oxlade-Chamberlain, Calum Chambers en Mathieu Fla-
mini. Een groepsviering met op de achtergrond hun keurige 
grenen lockers.
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 Ramsey tweette ze. Oxlade-Chamberlain tweette ze. Sán-
chez tweette ze. En ook Özil, die een tekeningetje van een ge-
spannen biceps toevoegde met daarbij ‘#bigpoints’.
 Chambers, Petr Čech, Laurent Koscielny, Walcott en Bel-
lerín postten andere juichende berichtjes, en de officiële ac-
count van Arsenal deelde in al die jubel. ‘dat guy is back!’ 
schalde het, met verwijzing naar Welbeck. Er volgde een 
stortvloed aan bewerkte foto’s op Twitter: Welbeck als de 
paus, Welbeck als koning.
 En de jongens van Leicester zagen het. Zonder dat daar 
sfeerverlichting voor nodig was, veranderde hun stemming. 
Ze vormden weer een eenheid. Die plaagstoot liet iedere wan-
hoop vervliegen. De dagen en weken die volgden zouden de 
Arsenal-selfies een veelbesproken onderwerp vormen in de 
app-groepen waar de Leicester-spelers deel van uitmaakten.
 ‘Voor mij was het beslissende moment van het seizoen toen 
we tegen Arsenal verloren in de laatste minuut. Iedereen was 
aan het feesten,’ zegt Huth. ‘We zaten in de kleedkamer. Zij 
waren selfies aan het maken. Terwijl we nog steeds op de eer-
ste plaats stonden.
 We hebben een app-groepje. Enkele jongens stuurden een 
paar foto’s [van Arsenal] rond en die deden ons bloed koken. 
Je kunt wel zeggen dat het ons de volgende paar wedstrijden 
wat extra’s gaf.’
 We waren dominant. We hebben geweldig gespeeld. De spe-
lers begonnen het anders te zien. Misschien zat Kasper er wel 
niet zo ver naast. ‘Het grootste deel van de tweede helft speel-
den we met tien man, en dat ze dan in de allerlaatste minuut 
scoren en het op die manier vierden… dat toonde wel aan hoe 
goed wij zijn,’ zegt Wes Morgan. ‘Ik denk dat dat ons echt een 
oppepper gaf. “Goed, kom op, dat zal ons niet nog een keer 
overkomen”.’
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 Andy King zegt: ‘Een heleboel mensen zagen die wedstrijd 
zo: “Dit is het, de betovering is voorbij.” Zo zagen wij het he-
lemaal niet. Ze hadden 95 minuten nodig gehad om tegen tien 
van ons twee keer te scoren.’
 Kasper: ‘Sociale media zijn gevaarlijk. Meer zeg ik niet. 
Héél gevaarlijk.’

◆

Zelfs stammen diep in het Amazonegebied weten inmiddels 
dat Leicester een kans van 5000 op 1 had om kampioen te 
worden van de Premier League. In 5000 seizoenen Premier 
 League zou een ploeg als Leicester één keer winnen, volgens 
de bookmakers. Zet de wekker maar op het jaar 7016, dat zal 
de volgende keer zijn dat er iets dergelijks gebeurt.
 Een andere manier om het te zeggen: Liverpool had zo’n 
5000 wedstrijden gespeeld zonder ooit een 3-0 achterstand bij 
rust te hebben goedgemaakt, totdat ze dat in Istanbul deden 
en de Champions League 2005 wonnen. Volgens velen was dát 
het grootste voetbal ‘wonder’ sinds mensenheugenis. Leices-
ter moest iets van die orde van Istanbul doen om kampioen te 
worden – maar dan niet 45 minuten lang, maar 45 wéken.
 Zakken vol geld helpen daar zeker bij. Van bepaalde cijfers 
over Leicester kreeg je bijna tranen in de ogen:

Geen ploeg waarvan de totale loonkosten niet tot de topvijf 
behoorden, had ooit de Premier League gewonnen, en de 
laatste met loonkosten die niet tot de topdrie behoorden, 
was Arsenal in 1998. De totale loonkosten van Leicester be-
hoorden tot de laagste vijf.
 De omzet van Leicester bedroeg 104 miljoen pond. Chel-
sea gaf meer dan twee keer zo veel uit aan loon. Manchester 
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City bijna het dubbele aan het trainingscomplex. Manches-
ter United zou niet lang daarna ongeveer hetzelfde bedrag 
uitgeven aan slechts één speler (Paul Pogba). In november 
2015 had Arsenal 105 miljoen pond op de bank staan.
 Manchester United haalt per jaar 122 miljoen pond bin-
nen door shirtsponsoring. Bij Leicester was dat bedrag 1 
miljoen pond per jaar, het op een na laagste bedrag in de 
Premier League, terwijl kledingmerk Puma aan zijn ver-
plichtingen voldeed via een submerk dat samenwerkte met 
kleinere clubs uit de Puma-stal, zoals Fleetwood Town.

Dan had je nog de feiten uit het verleden:

Sinds de oprichting van de Premier League was de titel in 
23 seizoenen maar één keer naar een ploeg gegaan die niet 
behoorde tot het selecte groepje van vier clubs uit twee ste-
den, en dat betrof toen Blackburn Rovers – korte tijd de 
rijkste club van Engeland. De laatste tien jaar waren de 
kampioenen het voorafgaande jaar gemiddeld als tweede 
geëindigd, op 4,2 punten van de bovenste plek. Leicester 
beëindigde het seizoen 2014-2015 als veertiende, met 46 
punten minder dan de nummer 1. Dit was net zoiets als het 
zonder ervaring en zonder acclimatiseren beklimmen van 
de Mount Everest, linea recta uit het basiskamp.

En dan was er nog de jeugdopleiding:

Moet je nagaan. Bij het begin van het seizoen 2015-2016 
hadden niet minder dan 43 clubs het kampioenschap van 
een van de twee hoogste klassen in Engeland, dan wel de 
 League Cup of de fa Cup gewonnen. Het 132 jaar oude 
Leicester hoorde daar echter niet bij. Ze waren eerder be-
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kend vanwege het jojoën, het heen en weer gaan tussen de 
twee hoogste klassen. Met hun in totaal 22 degradaties en 
promoties stonden ze van alle Engelse clubs op de vierde 
plaats.

Het oude grapje onder de supporters luidde dat men een 
nieuwe divisie in het leven moest roepen, ‘Divisie Anderhalf ’, 
omdat Leicester daar thuishoorde. James Astill, de in Leices-
ter opgegroeide Washington-correspondent van The Econo-
mist, zegt dat ‘Hoe gaat het met City, we degraderen, toch?’ in 
zijn jeugd een standaardbegroeting was.
 Als laatste de praktische kanten. Leicester speelde nog 
steeds ‘als een kleine club’, met de minste aangekomen passes 
en een gemiddeld balbezit van minder dan 45 procent – er 
was nooit een kampioen die de tegenstander zozeer het spel 
had laten maken.
 Er waren mensen die zeiden dat als zij kampioen zouden 
worden, het net zoiets zou zijn als Buster Douglas die Mike 
Tyson vloerde of de zeventienjarige Boris Becker die met een 
wildcard Wimbledon won – of John Daly die op het allerlaat-
ste moment werd opgeroepen voor het usa pga-golftoernooi 
en de hele nacht moest rijden om er op tijd te zijn – waarna hij 
de winnaar werd.
 Maar daar ging het om individuele sporten en toernooien 
– hoe zou je in een teamcompetitie over tien maanden de we-
reld versteld kunnen laten staan? De underdogs van Leicester 
zouden week-in-week-uit als kampioenen moeten presteren. 
Iets als Douglas die Tyson versloeg en de kampioensriem 37 
gevechten later nog had, of Daly die lange tijd de beste van de 
wereld zou zijn.
 Dat er vlak in de buurt een legendarische club bestond, wil-
de ook weinig zeggen: Nottingham Forest dat in het seizoen 
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1977-1978 kampioen van Engeland werd. Andere tijden. De 
verschillen in budget tussen de grote en de kleine clubs wa-
ren nog niet zo afgetekend – Forest betaalde in 1979 zelfs het 
hoogste bedrag voor een transfer. En Forest was het podium 
voor een genie, Brian Clough, een zo uitzonderlijk personage 
dat Muhammad Ali op tv grapjes over hem maakte. Ranieri 
wilde laten zien dat hij onderschat werd – maar een genie? 
Dat is een omschrijving die de vriendelijke Italiaan nooit van 
zichzelf zou geven.
 En Leicester? De stad Leicester? Rugbystad. Af en toe komt 
er een snooker-speler vandaan. Heel soms een cricketer. 
Maar voetbal? Wat had de stad, behalve een aanvoerder van 
de Engelse ploeg – Gary Lineker – en een stel legendarische 
keepers van lang geleden ooit voor de sport betekend?
 Waar lag het überhaupt? Ten noorden van Birmingham… 
nee, ten zuiden, wacht even, ten oosten… goed, in de buurt 
van Birmingham, als je uit Londen komt. Ergens in de Mid-
lands. Een zelden gebruikte afslag op de snelweg. Chips. Li-
neker. Kasabian. Een bepaalde kaassoort.
 En verder?
 ‘Welkom in Leicester, met de grootste overdekte open-
luchtmarkt van Europa.’ ‘Welkom in Leicester, de geboorte-
plaats van Daniel Lambert, de dikste man uit het georgiaanse 
Engeland – kom zijn enorme broek bekijken in het Newarke 
Houses Museum.’
 Toeristen gingen meestal juist niet van de snelweg af. En 
voor de Britten was het een nietszeggende plek, zonder ka-
rakter of bezienswaardigheid, typerend grapje of historische 
gebeurtenis om het een plaats te geven. Een provinciestad 
met een inwonertal (330.000) van een Londense voorstad. 
Nee, zoiets opmerkelijks gebeurt op zo’n plek niet.




