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Voorbeschouwing
V

oetbal is overal erg populair. Miljoenen fans
genieten van de duizenden wedstrijden die wekelijks
worden gespeeld. Voetbal zit daarom vol met
verhalen over de fantastische spelers en de geweldige
GOOOAAAAALS.
Maar er gebeuren ook rare dingen in en om het stadion.
De feiten en verhalen in dit boek zijn leuk, grappig,

opmerkelijk en soms moeilijk te geloven, maar ze zijn
allemaal écht waar!
Je komt alles te weten over de ongelooﬂijke (en niet
zo ongelooﬂijke) records en rare fratsen van spelers en
gepassioneerde fans.
Dus, trap af, geef die bal een knal en zet je schrap voor
een epische dribbel naar de goal!
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Hoofdstuk
Chapter
Serieus?
You’ve
Got to Be

Dat
meen
Kidding Me!
je niet!

I

n en om het veld kan er van
alles gebeuren: van rare situaties
tot ronduit belachelijke
gebeurtenissen.
Dit hoofdstuk gaat onder meer
over drijvende voetbalvelden
en megasterren die zichzelf
blesseren terwijl ze aan het
gamen zijn.
Ben je klaar voor een aantal
gekke en bizarre momenten
in de voetbalwereld?
9
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J

e kunt een levensecht beeld van Lionel Messi
kopen voor slechts 4,5 miljoen euro. Het beeld
is van goud en werd ontworpen door een
Japanse juwelier.
Het shirt dat Pelé droeg tijdens de ﬁnalewedstrijd van het WK in
1970 – waarin Brazilië zijn derde Wereldcup won – werd in 2002
verkocht voor ruim 121.000 euro.
Alfredo Di Stéfano, een van de beste spelers in de
voetbalgeschiedenis, liet in zijn huis een soort altaar
maken. Het is een bronzen bal met een graveerplaatje
waarop staat: Gracias, vieja. (Bedankt, oude vrouw.)

Oude voetbalstadions hadden vroeger niet veel zitplaatsen.
De meeste fans keken de wedstrijd daarom staand op de
betonnen tribunes.

Wat hebben Cristiano Ronaldo, Neymar en Carlos Tévez
met elkaar gemeen (naast het feit dat ze alle drie
geweldige voetballers zijn)? Het antwoord: ze zijn alle
drie op dezelfde dag jarig, namelijk op 5 februari.

Serieus? Dat meen je niet!
Het record voor het ‘hoogste’ stadion staat
op naam van het Estadio Hernando Siles in
Bolivia. Met een hoogte van 3,6 kilometer
boven de zeespiegel, snakken spelers hier
vaak naar adem.
The Float in Marina Bay is het grootste drijvende
voetbalstadion ter wereld. Het veld van het stadion drijft op het
water van het Marina Reservoir in Singapore.
De voetbalclub Panyee, op het eiland van Koh Panyee in Thailand,
had een plek nodig om hun wedstrijden te spelen. Maar een stuk
gras ontbrak op dit kleine visserseiland. Zelfs de scholen zijn op
houten palen gebouwd. Dus de kinderen besloten om een drijvend
voetbalveld te maken. Tegenwoordig heeft Panyee een van de beste
jeugdteams van Thailand.

Hoofdstuk 1
Elk jaar komen er duizenden
voetbalfans af op de wedstrijden die
door olifanten gespeeld worden,
in het Chitwan National Park
in Nepal.

Moerasvoetbal is misschien wel de smerigste
vorm van voetbal. Zes spelers per team
spelen in een moeras en doen hun best om
de schoonheid van het voetbalspel uit te stralen.
Er bestaan zelfs wereldkampioenschappen
moerasvoetbal!

Als je van zowel voetbal als ﬁetsen houdt, dan is ﬁetsvoetbal,
ook wel bekend als cyclobal, de sport voor jou. Twee teams
van twee spelers ﬁetsen terwijl ze met hun wiel de bal onder
controle proberen te houden.

Voetgolf is een mix van golf en voetbal.
Je moet proberen de bal in een gat te krijgen,
net zoals bij golf. Natuurlijk zijn de gaten
hierbij wel veel groter, anders past
de bal er niet in.
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Serieus? Dat meen je niet!

lles leek in orde toen Frankrijk tegen Koeweit speelde tijdens
het wereldkampioenschap in 1982 in Spanje. Totdat een man,
gekleed in een gewaad, sandalen en een kefﬁyeh (dat is een
Arabisch hoofddeksel) het veld op stormde om tegen een goal te
protesteren. De man bleek een sjeik en tevens de voorzitter van
de Voetbalfederatie in Koeweit te zijn. Hij was overstuur over een
doelpunt waarvan hij vond dat het ongeldig was. De scheidsrechter
was zo in de war dat hij terugkwam op zijn beslissing en
de goal afkeurde. Frankrijk won de wedstrijd met 4-1.
Daar kon zelfs de sjeik niets meer aan doen.
Een Japans jongetje raakte zijn voetbal
kwijt toen Japan werd getroffen door een
tsunami in 2011. Twee jaar later vond
iemand de bal terug in Alaska (meer dan
4828 kilometer verderop!). Het jongetje
kreeg uiteindelijk zijn bal terug.

Alaska

Japan

Een onderzoek uit 2001 toonde aan dat
het shirt van een voetballer in gewicht
verdubbelde, van het begin van een
wedstrijd tot het einde. Dat is een hoop
zweet bij elkaar!
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B

razilië en Italië voetbalden om een
plek in de ﬁnale op het WK van 1938.
Met nog maar een paar minuten te spelen,
gaf de scheidsrechter een strafschop aan
de Italianen. De Italiaanse spits Giuseppe
Meazza legde de bal op de stip. Als hij zou
scoren, bereikte Italië de ﬁnale. Meazza begon
vol overgave aan zijn aanloop. Toen hij op het punt
stond de bal te trappen, zakte zijn broek opeens
af. Het publiek, de scheidsrechter en met name de
Braziliaanse doelman reageerden erg verbaasd.
Maar Meazza twijfelde niet. Hij hield zijn broek met
één hand vast en trapte de bal intussen met zijn sterke voet.
Hij scoorde, en Italië speelde een aantal dagen later de ﬁnale.
Meazza scoorde niet in de ﬁnale, maar hij hield dit keer
wel netjes de hele wedstrijd zijn broek aan!
Een doelman van Medimurje in Kroatië kreeg een
gele kaart omdat hij een kat, die op het veld liep,
wegbracht. Wat een kattige reactie van de scheids!
Tijdens een eerstedivisiewedstrijd in Argentinië stuurde
de scheidsrechter de Paraguaanse speler Celso Ayala van het
veld. Het probleem was alleen dat de scheids zijn rode kaart in de
kleedkamer had laten liggen. Ayala weigerde van het veld te gaan
totdat iemand de rode kaart naar de scheids zou brengen. Meer dan
tien minuten later toonde de scheids Ayala eindelijk de rode kaart.
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Serieus? Dat meen je niet!
Carlos Fernando Navarro Montoya was een temperamentvolle Colombiaanse doelman. Ooit liep een duel met
spelers van het Chileense Colo Colo compleet uit de hand.
Er werd fel gevochten. De keeper moest in toom worden
gehouden door de lokale politie en door politiehond Ron.
De viervoeter beet de onhandelbare keeper stevig in zijn
bil en werd daardoor beroemd. Door zijn gerichte beet
eindigde het gevecht. Jaren na de wedstrijd bezoeken Colo
Colo-fans nog steeds het graf van de heldhaftige Ron om in
gedachten terug te blikken op het opzienbarende voorval.

K

Als een strafschop goed ingeschoten wordt, hebben
keepers weinig kans om die te stoppen. Het is
daarom interessant dat William McCrum in 1890
voorstelde om de strafschopregel in te voeren.
McCrum, die voor een Iers team speelde, was
namelijk zelf doelman!

eepers staan in het doel om goals van de tegenstander te
voorkomen. Maar sommige zijn juist heel goed in het scoren van
doelpunten! José Luis Chilavert (Paraguay) scoorde
maar liefst 67 goals in zijn carrière, inclusief een
hattrick (drie doelpunten in één duel) in 1999.
Maar het record voor de meest scorende doelman allertijden is in handen van de Braziliaan
Rogério Ceni. Hij maakte 130 goals in zijn carrière:
61 uit vrije trappen en 69 uit strafschoppen.

CHILAVERT
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Aan het einde van het zestienmeter- of strafschopgebied is een halve
cirkel. Bij een strafschop moeten de overige spelers zich buiten de
lijnen van het zestienmetergebied en buiten de cirkel opstellen.
Zo is er een afstand van 9,15 meter tussen de strafschopstip en
de andere voetballers. Dat is dezelfde afstand die men moet
innemen bij een vrije trap tegen. De halve cirkel hoort niet bij het
strafschopgebied. Dus als er een overtreding wordt gemaakt binnen
die halve cirkel, is het geen strafschop.

U

it een onderzoek blijkt dat de kans
op het benutten van een strafschop
afhankelijk is van de kleur van het
keepersshirt. Spelers hebben het minste
succes (54 procent) wanneer de keeper
een rood shirt draagt, gevolgd door
69 procent wanneer de doelman geel
draagt, 72 procent wanneer hij een
blauw shirt aanheeft, en 75 procent wanneer hij groen draagt.
De Italiaanse verdediger Alessandro Nesta onderging na een blessure
een polsoperatie. Op zich is dat niet opmerkelijk, ware het niet dat
de beroemde verdediger niet gewond raakte tijdens het voetballen.
Het gebeurde namelijk toen hij een pees in zijn hand
scheurde nadat hij een hele nacht op
zijn PlayStation speelde. Nesta kon een
maand lang niet meer voetballen.

16

D

Serieus? Dat meen je niet!

e Argentijnse spits Martín Palermo
(ook wel bekend als ‘el loco’ wat
‘de gek’ betekent) miste het
WK van 2002 nadat hij
zijn been brak.

De blessure kwam doordat hij, nadat hij een
doelpunt scoorde, uit zijn dak ging en besloot om de goal te
vieren door in het publiek te springen. Dat was erg leuk,
totdat er een muur instortte en zijn been werd verbrijzeld.
Manchester United-doelman Alex Stepney
schreeuwde graag aanwijzingen naar zijn
verdedigers. In 1975 schreeuwde hij zo hard,
dat hij zijn kaak ontwrichtte en geblesseerd
het veld moest verlaten.

Lionel Messi eindigde het jaar 2012 met een
geweldig doelpuntgemiddelde: 0,79 goal
per wedstrijd. Sonia Bermúdez van het FC
Barcelona-vrouwenteam had een nog beter
gemiddelde, namelijk 1,16 goals per wedstrijd!
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Als je de zoon bent van een legende, betekent dat niet
automatisch dat je ook succesvol bent op het veld.
Edinho (de zoon van Pelé) wilde een goede doelman
zijn, maar speelde slechts twintig wedstrijden in zijn
carrière (en eindigde zelfs in de gevangenis).
Stephan Beckenbauer (de zoon van Franz Beckenbauer) werd voetbalscout, nadat hij zonder
succes voor twee Duitse teams voetbalde. Hoewel
Jordi Cruijff (de zoon van de legendarische Johan
Cruijff) voor FC Barcelona, Manchester United en
het Nederlands elftal heeft gespeeld, eindigde
hij zijn carrière zonder veel succes.

A

ls twee nationale teams tegen elkaar voetballen, wordt voor
het begin van de wedstrijd het volkslied van beide landen gespeeld.
Soms levert dat pijnlijke momenten op. Op het WK van 1930 in Uruguay
waren de Joegoslavische spelers woedend toen de organisatoren
het Braziliaanse volkslied speelden in plaats van hun eigen lied.
Aangezien de wedstrijd tegen Uruguay was, dachten veel mensen dat
dit een manier was om de Joegoslaven te intimideren. Misschien was
het wel terecht dat de Joegoslavische spelers achterdochtig waren,
want hun vlag werd ook nog eens ondersteboven
opgehangen. Jaren later, tijdens de Copa
América Centenario in 2016, konden de
Uruguayaanse spelers op hun beurt niet
geloven dat de organisatoren het
Chileense volkslied speelden in plaats
van dat van henzelf.
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Serieus? Dat meen je niet!
Noorwegen en Brazilië speelden een beslissingswedstrijd tijdens het WK van 1998 in Frankrijk.
Voor de wedstrijd trouwden de Noorse speler
Øivind Ekeland en zijn Braziliaanse verloofde,
Rosangela de Souza, op het veld.
Noorwegen versloeg Brazilië met
2-1, dus eigenlijk won
Ekeland die dag
twee keer.

Het verwisselen van de nationale volksliederen gebeurde
ook tijdens vriendschappelijke wedstrijden. In 2015
speelde El Salvador tegen Argentinië in Washington.
De wedstrijd ging gek van start toen het stadion het
volkslied speelde van het eiland Man. (Dit piepkleine
eiland ligt in de Ierse Zee tussen Ierland en Engeland.
Het behoort tot de Britse kroon, en ja, het heeft zelfs een
eigen volkslied.) De Salvadoraanse spelers raakten nog
meer gefrustreerd toen ze de excuses van de organisatoren
kregen voor het ‘spelen van het volkslied van Kazachstan,’
wat een totaal ander land is!
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‘Goedenavond. De wedstrijd die u zo gaat
kijken is de meest stomme, vreselijke
en schandalige voetbalvertoning ooit.’
Zo introduceerde een Britse commentator
de uitzending van het duel tussen Chili en
Italië op het WK van 1962. De wedstrijd,
die bekendstaat als ‘de slag van
Santiago’, wordt beschouwd als een
van de meest gewelddadige wedstrijden
in de voetbalgeschiedenis. De politie
moest vier keer ingrijpen om het uit de
hand gelopen gevecht tussen de spelers
onderling te stoppen. Au!

De scheidsrechter die deze
verschrikkelijke wedstrijd floot, was Ken
Aston. De arbiter was zo in shock van het
geweld tijdens ‘de slag van Santiago’, dat
hij jaren later met het idee kwam om een
gele kaart te gebruiken om een speler te
waarschuwen en een rode kaart om een
speler van het veld te sturen. Aston was
bij zijn plan geïnspireerd geraakt door
een stoplicht.
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