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Verrukkelijke nutteloze
kennis in Feyenoord-lexicon

Sport in druk
Wim Slagter

Sport in druk

Eenwaarschuwing vooraf: dit
wordt een ‘ondankbare’
recensie, omdat het in vier-

honderd woorden nagenoeg onmo-
gelijk is de lof van F is van Feyenoord
royaal te bezingen.

Want: waren er vijf sterren te
vergeven, dan kreeg dit boek er zes.
Talloze wetenswaardigheden over
het 110-jarige Feyenoord zijn door
Oudenaarden en Groenendijk verza-
meld, geselecteerd en beschreven.
Beknopte biografieën van spelers en
trainers, links naar andere clubs
(maar níét naar ‘020’!) en veel onbe-
kende trivia – voor gewone sterve-
lingen: nutteloze kennis – zijn in dit
mooi uitgegeven naslagwerk opge-
nomen: je blíjft lezen en bladeren.

Een enkele keer denk je: ‘ze’ zijn
iets vergeten. Bij het trefwoord ‘VfB
Stuttgart’ worden weliswaar keurig
de resultaten van de onderlinge
ontmoetingen vermeld, maar Leo
Beenhakkers legendarische ant-
woord ,,Haben Sie eine Stunde?” (op de
vraag wat er mis was met het Duitse
voetbal) ontbreekt, totdat blijkt dat
deze opmerking een eigen lemma
heeft gekregen. Wel wordt een
artikel over Eintracht Frankfurt
gemist: juist omdat er nogal wat

Feyenoorders het shirt van Ein-
tracht droegen (Mitchell, Smolarek,
Kaczor, Castaignos, De Guzman) zou
dat niet hebben misstaan. Daarte-
genover staat een aan Jürgen Gra-
bowski gewijd lemma, waardoor de
anekdote over deze Eintracht-ster-
speler – die door Rinus Israel c.s.
niet welkom was als vervanger van
ploeggenoot Henk Wery – voor het
nageslacht is bewaard gebleven.

Legio schatten zijn door het
schrijversduo opgegraven. Jaap en
Bas Paauwe waren bekende Feye-
noorders uit het interbellum, maar
ook broer Arie was relatief succes-
vol in Feyenoord I: in tweeëntwintig
wedstrijden scoorde hij twaalf goals.
Weet u nog wanneer Feijenoord

(met ‘ij’) in Feyenoord (met ‘y’)
veranderde? En wist u dat de negen-
tiende-eeuwse Duitse muziekleraar
Wilhelm Speidel vermoedelijk het
refrein van het clublied Hand in hand
componeerde? Wanneer en tegen
wie speelde doelman Jasper Hoge-
doorn op 17-jarige leeftijd zijn eer-
ste én laatste wedstrijd in Feye-
noords hoofdmacht?

Het staat in dit heerlijke boek,
samen met de vele familierelaties
binnen Feyenoord die door de au-
teurs zijn ontrafeld, al konden tot
hun spijt twee onbekende spelers
uit de jaren twintig (nog) niet wor-
den getraceerd. En wilt u meer
weten over mysterieuze afkortingen
als K2, V3 en de vier K’s, de her-
komst van de yell ‘Gooien, Joop!’, de
legendarische suppoost Crooswijk
en de zeer katholieke rechtsback
Frans te Kolsté, in wiens bijzijn niet
mocht worden gevloekt? Lees dan
dit boek!

Wanneer u nu op weg gaat naar
de boekhandel, is het gelukt om in
slechts vierhonderd woorden duide-
lijk te maken dat dit verrukkelijke
lexicon zijn prijs dubbel en dwars
waard is en in elke sportbibliotheek
thuishoort.

F is van Feyenoord. Encyclopedie.
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