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1. FC Lokomotive Leipzig    360 pag.
ISBN 9783000562600   € 29,90

1987: Der Triumphzug des 
1. FC Lok Leipzig durch 
Europa.
Thomas Franke/Marko Hofmann

Lokomotive Leipzig staat bij veel 
mensen bekend als de tegenstander van 
Ajax in de finale van 1987 in Athene. De 
club uit het voormalige Oost-Duitsland 
is tegenwoordig actief op het vierde 
niveau, maar de supporters koesteren 
nog altijd de herinneringen. Zo is dit 
boek gewijd aan het specifieke jaar 1987 
van Lokomotive Leipzig. Het succes-
seizoen waarin Lok doorstootte tot de 
Europacupfinale voor bekerwinnaars en 
de club de FDGB-Pokal won ten koste 
van Hansa Rostock.

De nieuwe uitgave van het Duitse boek 
geeft een unieke kijk in een compleet 
ander voetbaltijdperk. In het boek 
zijn prachtige foto’s te vinden van de 
Europese tocht van Lok Leipzig door 
Europa. Een bijzondere trip, die destijds 
niet zo makkelijk te vervolmaken was 
als vandaag de dag. Zoals in het boek 
beschreven staat: voor de normale 
DDR-burger in de jaren tachtig was 
Athene praktisch net zo ver als Mars.

Naast de supporters komen ook 
verschillende hoofdrolspelers van het 
successeizoen aan het woord. Het boek 
is prachtig samengesteld, maar is alleen 
weggelegd voor echte liefhebbers. Het 
gaat namelijk puur over één gouden 
seizoen uit de geschiedenis van Lok.

  Dave Aalbers

Ambo | Anthos 228 pag.
ISBN 9789026337710   € 17,99

De Oranje Leeuwinnen
Annemarie Postma

Het Europees kampioenschap voor 
vrouwen is dit jaar in Nederland. Een 
mooie gelegenheid voor Annemarie 
Postma om een boek te schrijven over 
en met de speelsters van het Nederlands 
vrouwenelftal. De journalist heeft 
voor haar boek veertien internationals 
gesproken, van de bekende spits Vivianne 
Miedema tot (mogelijk) derde keeper 
Angela Christ. De gesprekken gaan over 
hun weg naar de nationale top, hun 
ervaringen in de voetballerij en het leven 
eromheen.

Het boek is aardig, maar niet meer dan dat. 
Het is leuk om over deze generatie inter-
nationals te lezen, juist omdat ze in heel 
Europa spelen. Maar de verhalen lijken op 
elkaar. Begonnen bij de jongens, ontdekt 
door een Nederlandse profclub, interna-
tional en daarna naar het buitenland. Het 
verhaal van Kika van Es, niet voor niets met 
de naam ‘Griekse tragedie’, is het interes-
santst. De verdediger van Achilles ’29 heeft 
behoorlijk wat te verduren gehad en dat 
leidt tot een mooi interview.
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op het EK is geschreven, had er meer 
aandacht mogen zijn voor dit toernooi. 
Bijvoorbeeld met kleine portretjes van 
de grote sterren bij de tegenstanders en 
een speelschema. Zodat alle enthousiaste 
jongens en meiden - aan hen is het boek 
gericht – nog meer kunnen meeleven met 
het toernooi.

  Thomas Rensen

Uitgeverij Kontrast 496 pag.
ISBN 9789492411990 € 48,90

Elke Dag Vitesse
Ferry Reurink

Er zitten 366 dagen in een schrikkeljaar 
en op al die 366 dagen heeft Vitesse in 
haar 125-jarige bestaan wel een wedstrijd 
gespeeld. Ferry Reurink heeft de dagen 
gebruikt om in zijn boek Elke Dag 
Vitesse de geschiedenis van de club te 
vertellen. Uiteraard voeren de belang-
rijke wedstrijden in de clubhistorie de 
boventoon. Zoals 22 mei 1977, toen de 
Arnhemmers voor het eerst kampioen van 
de eerste divisie werden. 

In andere gevallen zijn de wedstrijden 
een  kapstok voor een verhaal over 
een bepaalde speler of gebeurtenis. Zo 
speelde Guram Kashia op 4 maart 2012 
zijn vijftigste wedstrijd voor Vitesse, 
een prima aanleiding om de huidige 
aanvoerder op die datum uit te lichten.
In beknopte, maar duidelijke vertellingen 
neemt Reurink de lezer bij de hand. De 
schitterende foto’s die het boek sieren, 
zijn hierbij een extra ondersteuning. De 
recente bekerwinst was onverwacht, maar 
mocht uiteraard niet onbesproken blijven. 
Aan het einde van de pil worden daarom 
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als toetje besproken.
Klein minpuntje: als je meer wil 
weten over een bepaalde periode in de 
geschiedenis, is het boek geen houvast. 
Daarvoor gaat het te weinig de diepte in 
en zijn, door de opzet, de verhal en te veel 
verspreid in het boek. Maar al met al is dit 
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  Matthijs Snepvangers
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Uitgeverij de Kring 320  pag.
ISBN 9789462970724      € 18,50

FC Londen
Tom van Hulsen

Om maar meteen met de deur in huis te 
vallen: FC Londen valt in mijn ogen meer 
in de categorie ‘reisgidsen’ dan in de 
categorie ‘voetbalboeken’. Als je Kick & 
Rush en Het geheim van Ipswich, de twee 
eerdere boeken van journalist Tom van 
Hulsen, hebt gelezen, verwacht je waar-
schijnlijk verhalen over de romantiek 
van het Engelse voetbal in vervlogen 
tijden. Maar FC Londen is een ander 
soort boek. 

Je kunt het zien als een praktische gids 
die je door de straten en metro’s van 
Londen helpt. Het boek leidt langs 
alle stadions van de Londense clubs 
uit de vier hoogste divisies en andere 
historische voetbalplekken. Hier en 
daar aangevuld met Wikipediaanse 
informatie, maar voor de gemiddelde 
anglofiel zal dat geen onbekende infor-
matie zijn.

Het boek leest wel makkelijk weg. Dat 
komt vooral door de beeldende manier 
van schrijven die de oud-hoofdredacteur 
van VI hanteert. Dus mocht je een reis-
gids zoeken over Londen met alle routes 
naar voetbalgerelateerde plekken: koop 
dit boek. Anders kun je je geld beter 
besteden aan de twee vorige boeken van 
Van Hulsen .

  Robert Breukers

Uitgeverij Lebowski 310 pag.
ISBN 9789048838172   € 19,95

Hool
Philipp Winkler

Heiko is een nietsontziende hooligan van 
Hannover 96. Op 27-jarige leeftijd timmert 
hij hard aan de weg om een vooraan-
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van de Duitse club. Op dat gebied gaat het 
’m voor de wind. Zijn oom, de leider op 
dat moment, ziet in hem zijn natuurlijke 
opvolger.

�:�41@�ŋ�/@51B1�Hool duikt schrijver Philipp 
Winkler in de huid van Heiko. De ambiti-
euze hooligan doet mee aan bosgevechten 
met soortgenoten van andere clubs, 
wacht vijanden van de tegenpartij op 
buiten discotheken en maakt kennis met 
andere duistere zaken die spelen rondom 
de harde kern van Hannover. Onderweg 
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vriendin en vrienden. Zijn maten, ook 
allemaal hooligans, haken een voor een 
om diverse redenen af en Heiko kan dat 
maar moeilijk verkroppen. Zijn losban-
dige leven ontspoort steeds meer en eist 
ook zijn tol.

Als Hannover 96 uiteindelijk loot tegen 
de grote rivaal Eintracht Braunschweig, 
zet Heiko alles op alles om deze mannen 
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sneltrein met bizarre passages en  aparte 
wendingen en bovenal lijkt het een goede 
weerspiegeling van de Duitse hooli-
ganscene van dit moment.

  Robert Bugter

Uitgeverij Trichis 120 pag.
ISBN 9789492077684   € 17,95

De Dug-out
Cor van der Meer & Arthur van den Boogaard

Fotograaf Cor van der Meer heeft een 
nogal gekke hobby. Hij is namelijk dol 
op dug-outs. Die gekte startte in 2007 
toen zijn oog viel op een mooi exem-
plaar tijdens een wedstrijd waarin zijn 
zoontje schitterde. De dug-out van ZVV 
Zilvermeeuwen was het begin van een 
tocht langs amateurclubs door heel 
Nederland met de meest uiteenlopende 
versies. Uiteindelijk haalden 59 dug-outs 
dit originele boek.

Als voetballer zit je er uiteraard liever 
niet, maar bij het zien van sommige 
dug-outs is het helemaal niet zo erg 
om een keer wissel te zijn. Soms zijn er 
oude bushokjes omgebouwd, maar vaak 
hebben clubleden een exemplaar in 
elkaar gemetseld waar de clubliefde van 
afspat. Bij clubs als VV Olteholtpade, 
VV RUC, VV Siddeburen en DVSU 
staan of stonden prachtige dug-outs.

Tijdens het lezen van de stukjes van 
Arthur van den Boogaard komen 
we erachter dat de laatste jaren veel 
dug-outs vervangen zijn door nieuwe, 
saaie  prefab-versies langs vers aange-
legde kunstgrasvelden. Juist daarom 
is dit een prachtig boek om de echte 
dug-outs van weleer in herinnering te 
houden.

  Robert Bugter


