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Inleiding 
Met het verdwijnen van de hooligans uit onze voetbalstadia komen ook steeds meer vrouwen en gezinnen 
naar het voetbal kijken. Deze themalijst is dus niet helemaal zo vrouwonvriendelijk als het lijkt. En er is ook, 
waar mogelijk, geprobeerd aandacht te schenken aan boeken over Vrouwenvoetbal! 
Dat er een hele hype rond de Nationale Voetbalploeg hangt is misschien wel jammer maar dat België een 
goede ploeg heeft, daarover is iedereen het wel eens. 
Voetbal in woord en beeld dus. 
 
Alle officiële info vind je op http://www.belgianfootball.be/nl/rode-duivels  
 

Tijdschrift 
Sport/Voetbal magazine (1982- 
 
Geen ander weekblad houdt u het hele jaar door zo gedetailleerd op de hoogte van het 
voetbalnieuws. U vindt er alles over de nationale competitie, de Champions League, maar 
ook over het internationale voetbalgebeuren. Verrassende interviews, tactische 
besprekingen, eigenzinnige commentaar, de mooiste foto's en actiebeelden 
 

 
Dit Tijdschrift vind je in de Leeszaal (1ste verdieping – mag alleen ter plaatse geraadpleegd worden) 
  

http://www.belgianfootball.be/nl/rode-duivels
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KGoL3ZNx7IRdQM&tbnid=1SZCixkuNpW5FM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.magzine.nu/magazine/Elf-Voetbal-Magazine/2014/2&ei=gANFU5mEJ62Y0QWA1IDwBA&bvm=bv.64507335,d.Yms&psig=AFQjCNEAaLn1S0T9DtaWxttKLEX-PLnFbg&ust=1397118197057134
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Jeugdboeken 

Informatief 

Mini-zizo 
Voetbal (Jean-Michel Billioud, 2004) 

Mini-info (geel): Spelen – Vrije Tijd - Spelen –  Vrije Tijd 
 
In dit thematische boek over voetbal komen verschillende onderwerpen aan bod. Aan 
de orde komen ondermeer het voetbalveld, het elftal, de outfit, geschiedenis van het 
voetballen, de spelregels, de wereldbeker etc. De bladzijdevullende en in vrolijke 
kleuren waterverf uitgevoerde illustraties hebben iets stripachtigs en zijn deels naïef 

realistisch en deels gefantaseerd. De tekst is verweven met de illustraties. Een prentenboekje met 
verrassende elementen zoals uit- en opklapbare en schuifbare delen. 
 

Voetbal (Charlotte Guillain, 2012) 

Mini-info (geel): Spelen – Vrije Tijd - Spelen –  Vrije Tijd 
 
Wat is voetbal? Hoe leer ik dat? Hoe gebruik ik mijn armen en handen? Hoe voetbal ik 
veilig? In totaal worden in dit handzame boek negen vragen over voetbal beantwoord. 
Hiervoor zijn telkens twee bladzijden beschikbaar. Het is geen uitgave over praktische 
zaken als techniek en tactiek. De opzet is om te beschrijven hoe ons lichaam op 

lichaamsbeweging reageert en wat de sociale en veiligheidsaspecten van een sport zijn. 
 

Voetbal (Gerard Van gemert, 2013) 

Mini-info (geel): Spelen – Vrije Tijd - Spelen –  Vrije Tijd 
 
Wat is voetbal? Hoe leer ik dat? Hoe gebruik ik mijn armen en handen? Hoe voetbal ik 
veilig? In totaal worden in dit handzame boek negen vragen over voetbal beantwoord. 
Hiervoor zijn telkens twee bladzijden beschikbaar. Het is geen uitgave over praktische 
zaken als techniek en tactiek. De opzet is om te beschrijven hoe ons lichaam op 

lichaamsbeweging reageert en wat de sociale en veiligheidsaspecten van een sport zijn. 
Een informatief prentenboek over het voetbal, op maat van kinderen. 
 

De voetballer (Liesbet Slegers, 2012) 

Mini-info (geel): Spelen – Vrije Tijd-  Spelen –  Vrije Tijd 
 
Informatief prentenboek in vrij groot formaat over voetballen. Eerst wordt iets verteld 
over voetbalkleding. Vervolgens komen de training, de opstelling en de wedstrijd 
inclusief penalty aan de orde. Benadrukt wordt dat voetbal een teamsport is. In het 
begin wordt aangegeven dat meisjes voetballen ook leuk vinden, maar verder komen 

ze in het boek niet echt voor. 
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Zizo 
 

Voetbal (Clive Gifford, 2009) 
 

Informatie jeugd (geel) : Vrije Tijd Kunst-  Balsport 
Alle informatie die je echt moet weten om het spel goed te leren spelen komen aan bod: 
regels, kleding, training en alle basistechnieken zoals overspelen, dribbelen, schieten, 
scoren, aanvallen en verdedigen. Ieder hoofdstuk bestaat uit een spread met heldere 
teksten in korte blokjes en met veel duidelijke foto’s. Op de foto’s staan altijd kinderen, 

zowel jongens als meisjes! Leuk want dat laat zien dat voetbal er niet alleen is voor profs in grote stadions. 
 

Voetbal (Sven Cnudde, 2012) 

Informatie jeugd (geel) : Vrije Tijd -Kunst  Balsport 
 
Wat is buitenspel? Hoe word je profvoetballer? Is koppen gevaarlijk voor je hersenen? Dit 
boek bevat honderd kindervragen over voetbal die twee jeugdtrainers verzamelden. Op 
elke pagina worden een of twee vragen beantwoord. Bij elke vraag staat een kort 
antwoord in een vrij grote letter en een kleurenfoto. Al naar gelang de soms gekleurde 

ondergrond is de gebruikte letter wit of zwart. De vragen zijn qua thema niet verder onderverdeeld. Het is 
een verzameling weetjes, zonder dat er verbanden worden gelegd. Soms wordt het kind met 'je' 
aangesproken, hetgeen de betrokkenheid bij de tekst vergroot. 
 

Voetbal (Jim Drewett, 2009) 

Informatie jeugd (geel) : Vrije Tijd-  Kunst  Balsport 
 
In dit boek worden, in zes stappen, alle aspecten van de voetbalsport uiteengezet, zoals 
randvoorwaarden (het speelveld en de uitrusting), vaardigheden en oefenstof. Korte 
aandacht is er ook voor voeding, mentale instelling en zaken waarmee voetbaltoppers te 
maken krijgen. Het boek bevat gedegen informatie over al deze onderdelen. 

 
Voetbal (Hugh Hornby, 2010) 
 

Informatie jeugd (geel) : Vrije Tijd –Kunst   Balsport 
Volgens het bij de serie passende stramien wordt per hoofdstuk (twee naast elkaar 
liggende bladzijden) aandacht besteed aan onderdelen als de geschiedenis, het veld, de 
scheidsrechter en supporters. Ieder hoofdstuk heeft een inleiding in een normaal 
lettertype, waarna verdere informatie wordt gegeven in een klein lettertype, meestal aan 

de hand van foto's of tekeningen in kleur. Er staat niet veel nieuws in deze uitgave, maar het prettige is dat 
alles per onderdeel beschreven wordt en de voorbeelden redelijk actueel en internationaal zijn. 
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Peuterboeken 
 

Bobbi gaat voetballen (Monica Maas, 2014) 

Peuterboeken -3 (wit) MA 
 

Zo kijkt Bobbi eerst voetbal op tv, trapt daarna een balletje met zijn vrienden, gaat met 
zijn vader naar een wedstrijd kijken, en gaat als laatste meespelen in een gemengd team 
van mini’s, waarmee hij meteen kampioen wordt (!). Van een verhaal of 
karaktertekening is niet echt sprake. Wensvervullend boekje. 

 

Prentenboeken (vanaf 3 jaar) 
 

Mini voetbalt (Kitty Crowther, 2011) 
Prentenboeken 3+ (roze): CR 
 
Mini wil voetballen. 'Voetballen is voor jongens', zegt haar vader Poka. 'Ja!', lacht Mini. 'En 
dan?' Mini wordt ingeschreven bij de club, krijgt een gloednieuw voetbalpak en heeft nu 
alleen nog schoenen met noppen nodig. De eerste training valt niet mee; Mini kent 
niemand, komt nog niet zo goed mee en moet wachten met douchen tot de jongens klaar 

zijn. Toch wil Mini voetballen en ze oefent, elke dag. 
 

Kareltje kampioen (Rotraut Suzanne Berner, 2006) 

Prentenboeken 3+ (roze): BE 
 

In dit verhaal speelt Kareltje Konijn samen met zijn familie een voetbalwedstrijd. De tekst 
sluit naadloos aan bij de kostelijke, vrolijke illustraties in heldere kleuren tegen een witte 
achtergrond die vaak ook een dubbele bladzijde beslaan. De hele famile konijn wordt in het 
verhaal betrokken en dat is te zien aan de vele grappige details die op zichzelf ook weer 

een verhaal vormen. 
 

De voetbalwedstrijd (Sam Taplin, 2010)  
Prentenboeken 3+ (roze): WI 
 
In dit stevige, grote kartonboek in oblongformaat is de finale tussen het Rode en het 
Blauwe team van begin tot eind te volgen. De aftrap, een overtreding, een penalty, 
de redding van de keeper, het eindsignaal en het grote applaus voor de winnaar. 
Alle stappen zijn te zien en te horen. Aan de bovenkant van de dikke pagina's kun je 

via de tabs naar het gedeelte van de wedstrijd dat je wilt zien. De prenten zijn paginavullend, wat houterig 
getekend, maar wel herkenbaar vanuit de belevingswereld van jonge voetballers. 
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Vanaf 5 jaar 
 

Arno en de bal (Yvonne Jagtenberg, 2010) 
Prentenboeken 3+ (roze): JA 
 
Arno krijgt een bal van zijn ouders. Hij vindt hem zo mooi, dat het bijna zonde is om ermee 
te spelen. 'Wel voorzichtig mee zijn, hoor,' waarschuwen zijn ouders hem. Arno loopt naar 
het echte voetbalveld. Jammer genoeg zijn ze al een wedstrijd begonnen, zijn er voldoende 
spelers en is er ook al een bal. Wel ontmoet hij een paar jongens en een meisje. Samen 

gaan ze op zoek naar een geschikt doel. Dan komt het moment dat Arno de bal echt moet gaan gebruiken. 
 

    
 
De kangoeroesprong van Jason (Gerard Van Gemert, 2011) 
De sombrero van Diego (Gerard Van Gemert, 2011) 
Het suikerfeest van Sami (Gerard Van Gemert, 2012) 
Het dierenelftal van Milan (Gerard Van Gemert, 2014) 
Als Jason jarig is krijgt hij van zijn vrienden uit zijn voetbalzevental een cadeau. De spelers van de SV 
Ossemem (‘Onze Spelers Scoren Er Meestal Eentje Meer’) komen allemaal uit een ander land en ze hebben 
ervoor gezorgd dat ieder cadeau daarvoor symbool staat. Jason, die in de verdediging speelt, zou echter 
dolgraag eens een doelpunt maken. De trainer en zijn vader zeggen dat hij dan goed moet oefenen. Jason 
gaat thuis aan de slag, maar dat heeft vervelende gevolgen. Zijn vrienden willen helpen en vinden dat hij bij 
het inkoppen moet springen als een kangoeroe. De vraag is of het hem ooit gaat lukken. 
Ieder deeltje heeft een andere voetballer in de hoofdrol. 
 

Vanaf 6 jaar 
 

           

  
 
De Effies 

Reeks voorleesboekjes van Vivian Den Hollander. Er zijn sinds 2003 al veertien deeltjes verschenen. 
In de aanval / Twee keer raak / Kop of munt / Een super doelpunt / Wedstrijd op het strand / De held van 
het veld / Vier tegen vier / Een spannend tornooi / Een knal tegen de bal / De Effies gaan op kamp / Op 
naar de top / Een mooie actie / kanjers op het veld / Scoren met de Effies 
 
Jeugd Technisch Lezen: blauw: E4 HO 
 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/De-kangoeroesprong-van-Jason/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8312874&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/Het-suikerfeest-van-Sami/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8574031&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/Het-dierenelftal-van-Milan/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8829578&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/De-kangoeroesprong-van-Jason/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8312874&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/Het-suikerfeest-van-Sami/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8574031&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/Het-dierenelftal-van-Milan/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8829578&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/De-kangoeroesprong-van-Jason/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8312874&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/Het-suikerfeest-van-Sami/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8574031&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/Het-dierenelftal-van-Milan/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8829578&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/De-kangoeroesprong-van-Jason/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8312874&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/Het-suikerfeest-van-Sami/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8574031&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/Het-dierenelftal-van-Milan/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8829578&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/De-kangoeroesprong-van-Jason/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8312874&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/Het-suikerfeest-van-Sami/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8574031&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
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http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/Het-dierenelftal-van-Milan/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8829578&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/De-kangoeroesprong-van-Jason/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8312874&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/Het-suikerfeest-van-Sami/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8574031&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Van-Gemert/Het-dierenelftal-van-Milan/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8829578&cs=resultlist&rctx=AWNgZgCC@0DAz2BanFqUmVpspeSSqlCWn1qSlJiTlJqXnppTrGSMIaSgEZSaml2sycjCmRmfls0omBlfnJmTmlfCyF0Sn5KZyyhYEp$bWpKRn8LIcGgN06vljEDE9$AVEyOTyDRdRgZG7vLMvPwkRtGi1OLSnJKczOISRsHs@KKSosysbM5SoFMYWPNyGAE=
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Het zijn leuke, ongecompliceerde verhaaltjes over enkele jongens (en één meisje) en hun voetbalclub. Ik 
kan me levendig inbeelden dat veel jongens (en meisjes) deze boekjes graag zullen lezen. Een perfecte 
stimulans voor eerste lezertjes. Ook al omdat de thema's vriendschap en voetbal aan bod komen. 
 

Gek op voetbal? (Knister, 2012) 
Jeugd: Boeken 6+ (blauw): KN 
 
Heksje Lilly is heimelijk verliefd op haar klasgenootje en topvoetballer in spe, Andreas. Om 
hem te veroveren duikt ze in voetbalboeken om alles te weten te komen over 
voetbaltermen en spelsituaties. Het plan lijkt te mislukken, maar door kaartjes voor een 
interlandwedstrijd en een op stapel staand schoolvoetbaltoernooi kan de liefde alsnog 

opbloeien, zeker als je kunt toveren. 
 
 

De twaalfde man (Hilde Vandermeeren, 2005) 
Jeugd Technisch Lezen: blauw: E4 VA 
 
Marco is dol op voetballen en speelt bij een echte club. Hij wordt echter zenuwachtig van de 
goedbedoelde adviezen en aanwijzingen van zijn vader. Gelukkig weet zijn moeder in te 
grijpen en zijn vader tot inkeer te brengen. Marco mag weer fouten maken en zijn 
zelfvertrouwen komt terug. Herkenbaar verhaal voor veel voetballende kinderen en 

(supportende) ouders.  
 

Kunnen meisjes voetballen? (Gideon samson, 2011) 
Jeugd Technisch Lezen: gevorderd lezen blauw: E4 SA gl 
 
Janna is het enige meisje en spits van het jongensteam F1 van Sporting RAP. Ze moeten de 
belangrijkste wedstrijd van het jaar spelen, tegen de medekoploper. Door allerlei 
tegenslagen (met de auto naar het verkeerde veld, te hard rijden, door de politie 
aangehouden, achter een tractor, lekke band en voetbalschoenen vergeten) mist ze de 

wedstrijd bijna. Wel erg veel pech op een ochtend. De titel dekt de lading van het verhaal niet, omdat het 
slechts over één meisje gaat, dat zelfs erg goed kan voetballen. 
 

Reeksen 
De avonturen van het voetbalgekke elftal 
Jeugd: Boeken 6+ (blauw) SC 
Koen Kampioen 
Avontuur bij F.C. Top 
Jeugd technisch lezen blauw M5 DI 
Kief de goaltjesdief 
Jeugd: Boeken 6+ (blauw) GE 
Goudkust 
Jeugd: Boeken 6+ (blauw) MO 
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Dyslexie 

  

Alle ballen op Joerie! (Hans Kuyper, 2006) 
Jeugd Technisch lezen: dyslectisch lezen blauw M4 KU dl 

Dat moet ik zien! (Selma Noort, 2006) 
 Jeugd Technisch lezen: dyslectisch lezen blauw M4 NO dl 
Koen kampioen 

Jeugd Technisch lezen: dyslectisch lezen blauw M5 DI dl 
Koen kampioen op TV 

Jeugd Technisch lezen: blauw M5 DI 
Koen kampioen helpt de club 

Jeugd Technisch lezen: blauw M5 DI 
Koen kampioen speelt in iralië 

Jeugd Technisch lezen: blauw M5 DI 
Een echte nummer tien 

Jeugd Technisch lezen: blauw M5 DI 
Samen sterk 

Jeugd Technisch lezen: blauw M5 DI 
Koen kampioen komt in de krant 

Jeugd Technisch lezen: blauw M5 DI 
Koen kampioen komt in actie 

Jeugd Technisch lezen: blauw E4 DI 
3 x Koen kampioen 

Jeugd Technisch lezen: blauw M5 DI 
Het grote Koen kampioen voetbalboek 

Informatie Jeugd (geel) : Vrije Tijd – Kunst Balsport  
Koen kampioen gaat voor Oranje 
 Jeugd Technisch lezen: dyslectisch lezen geel DI dl 
Koen kampioen gaat internationaal 
 Jeugd Technisch lezen: dyslectisch lezen geel DI dl 
Koen kampioen is jarig 

Jeugd Technisch lezen: blauw M5 DI 
Koen kampioen gescout 

Jeugd Technisch Lezen dyslectisch lezen geel DI dl 
Koen kampioen en het grote tornooi 
 Jeugd Technisch lezen: dyslectisch lezen blauw M5 DI dl 
Eerste interland  
 Jeugdboeken 9+ (geel): DI 
Gescout 
 Jeugdboeken 9+ (geel): DI 
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Vanaf 9 jaar 
 
Bijna alle boekjes voor deze leeftijdscategorie behoren tot een reeks  
 

Rode veters (Hans Vanacker,2007) 
Jeugd Boeken 9+ (geel) VA) 
Robin kan goed leren op school, maar is slecht in sport. Hij wordt vaak uitgelachen. Als er 
een nieuwe gymleraar komt, grijpt Robin zijn kans. Hij wil niet meer saai zijn. De gymleraar 
maakt van hem, dankzij zijn optimale inzet, een stervoetballer. Geholpen door rode veters 
die hij in een obscuur winkeltje koopt, lukt het een echte voetbalheld te worden. Hij wordt 
echter onuitstaanbaar en houdt zich niet aan de regels van de verkoper (sportief zijn). Dan 

gaat alles mis. Modern sprookje vol wijze lessen 
 

Dug-out (Hans Vanacker, 2009) 
Jeugd Boeken 9+ (geel) VA 
Amadu is een goede voetballer. Hij is in Nederland lid van een jeugdelftal geworden, nadat 
hij met het gezin uit Sierra Leone is gevlucht. Vreemd genoeg heeft de impopulaire trainer, 
‘meneer’ François, speciaal aan hem een hekel. Hij molesteert hem geestelijk en lichamelijk. 
Wat er ook gebeurt: hij stelt Amadu nooit op, terwijl de ploeg al veel wedstrijden heeft 
verloren. Zou het door zijn donkere huidskleur komen? Hoe kan Amadu een basisplaats 

afdwingen en de verhouding met zijn trainer verbeteren? 
 

Geboren om te scoren (Jonas Boets, 2008) 
Jeugd Boeken 9+ (geel) BO 
 
We volgen de belevenissen van twee tieners: Stef die droomt van een voetbalcarrière, maar 
tegen problemen in het team oploopt als de trainer opstapt en de rivaliteit tussen de spelers 
groeit en Lize, die aan atletiek doet omdat het zo hoort, maar zelf ontdekt dat ze eigenlijk 
veel beter is in voetballen. De verhalen komen bij elkaar als Lize mee mag trainen in het team 

van Stef en bij zijn club een meisjeselftal van de grond probeert te krijgen. 
 

Rode kaart (Maria Desmesmaeker, 2014) 
Jeugd Boeken 9+ (geel) DE 
Boris is aanvoerder van een voetbalteam dat altijd verliest. Hij is een echte bullebak, die 
scheldt en klasgenoten voor hem laat ‘werken’. De ik-persoon, die gepest wordt door Boris 
en elke week zijn fiets moet poetsen, weet een manier om Boris’ team weer te laten winnen: 
hun nieuwe klasgenoot, Oscar, laten keepen! Maar Oscar is donker en Boris houdt niet van 
buitenlanders. De auteur schreef een alledaags, herkenbaar verhaal over voetbal, school en 

discriminatie. 

 

Reeksen 
De voetbalgoden – 11 deeltjes  

Jeugd Boeken 9+ (geel) GE 
Wachtwoord Sport – 4 deeltjes 

Jeugd Boeken 9+ (geel) RE 
Goal! – 2 deeltjes 

Jeugd Boeken 9+ (geel) GA 
De Wilde voetbalbende – 13 deeltjes 
 Jeugdboeken 9+ (geel) MA 
De 11 – 2 deeltjes  

Jeugd Boeken 9+ (geel) HO 
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Vanaf 12 jaar (12+ groen) 
 

Kopbal (Carl Driessen, 2004) 
Jeugd Boeken 12+ (groen) DR 
 
De veertienjarige Stefan en Skip zijn naast vrienden ook getalenteerde voetballers. Onder 
leiding van Stefans vader spelen ze allebei in het B-1 elftal. In de competitie worden ze net 
geen kampioen, maar winnen wel verrassend een sterk bezet jeugdtoernooi. Beiden krijgen 
vervolgens een uitnodiging om bij FC Rijnmond, een profclub, te komen trainen. In het 

proefjaar onderscheidt vooral Stefan zich, al heeft hij wel eens moeite met al het gedoe om het voetbal 
heen. Tijdens een vakantie in Denemarken verdrinkt Skip in zee en daardoor knapt er iets in Stefan. Hij gaat 
nog wel in de A-jeugd spelen, maar op basis van intensieve gesprekken met zijn vriendin Eva en met Skips 
vader besluit hij af te zien van een verdere voetbalcarrière. 
 

Yoro (Marc De Bel, 2012) 
Jeugd Boeken 12+ (groen) BE 
 
Ghanees voetbaltalentje Yoro (13, ik-figuur) is de tweede zoon in een plattelandsgezin. Zijn 
droom is sterspeler worden in het nationaal elftal. Hij heeft nog een voetballende oudere 
broer, Imano, en een zusje. Vader, doodziek thuis, is zonder werk en moeder bestiert het 
straatarme gezin. Yoro, gescout door een voetbalacademie, wordt geselecteerd voor 

testwedstrijden in België, maar is verliefd op Musa. Toch vliegt hij met Imano naar Brussel, presteert er 
aanvankelijk goed, maar wordt in een match getackeld. Niet de blessure, maar heimwee, liefdesverdriet en 
naderend overlijden van vader, doen hen besluiten terug te keren naar hun geboortedorp. 
 

Vanaf 14 jaar (14+ rood) 
 

Groener gras (Klaas Bond, 2002) 
Marco kan fenomenaal voetballen, maar is niet populair in de klas. Dat verandert als hij 
vriendschap sluit met de durfal Ramon. Dan wordt het echter duidelijk dat Ramon een 
verleden als agressieve messentrekker heeft. Maar Marco kan zich niet zomaar van zijn 
vriend losmaken. Onderhoudend jeugdboek, dat met zijn korte hoofdstukken, snelle 
scènewisselingen en vlotte verteltempo gericht is op hedendaagse lezers die veel actie en 
afwisseling willen. De auteur sluit aan bij de jongerenwereld van mobieltjes, mixdrankjes en 

XTC, zonder de grens tussen modern-realistisch en geforceerd-populair taalgebruik al te vaak te 
overschrijden. De scènes op het voetbalveld zijn spannend en flitsend en daarom ook aantrekkelijk voor 
niet-voetbalfans. 
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Boeken voor volwassenen 

Informatief 

100 hoogtepunten uit de Wereldbeker voetbal (Andreas Baingo, 2000) 
 
Baingo zet zijn persoonlijke hoogtepunten van de Wereldkampioenschappen Voetbal op 
papier. Van alle WK's van 1930 tot 1998 worden voornamelijk aansprekende voetballers 
beschreven. Elk WK krijgt ongeveer 6 hoogtepunten tot haar beschikking. De impressies 
beslaan veelal 1 pagina. Tot slot volgen nog de opstellingen, uitslagen en 
doelpuntenmakers van alle finales. 

 

Tussen Ronaldinho, Jan Ceulemans en José Leandro Andrade: wereldbekerhelden van 1930 
tot 2006 (Raf Willem, 2006) 
 
Pelé, Garrincha, Kopa, Didi, Ernst Happel, Johan Cruijff, Rob Rensenbrink, Franz Beckenbauer, 
Maradona, Zico, Paolo Rossi, Gary Lineker, Gabriela Batistuta, Ronaldo, Michael Laudrup, 
Zinédine Zidane...en ook Bernard Voorhoof, Rik Coppens, Jean-Marie Pfaff, Paul Van Himst, 
Michel Preud'homme. Alle grote namen van de 17 wereldkampioenschappen passeren de 

revue. Er wordt tevens aandacht besteed aan de belevenissen van de Rode Duivels. De Belgen namen deel 
aan liefst 11 van de 17 campagnes. 
 

WK ’90 (samenst. Guus Hermans, 1990) 
 
De eerste 24 pagina's van dit ca. 1 week na de Wereldkampioenschappen voetbal 
verschijnend boek geven een korte beschrijving van de geselecteerde Nederlandse 
voetballers, een nabeschouwing van de voorronden en informatie over de Italiaanse WK-
voetbalstadions. Pagina 24 t/m 135, het internationale gedeelte, dat wordt samengesteld in 
samenwerking met de boekuitgeverij Bertelsmann, beschrijft, voorzien van exclusieve 

kleurenfoto's, de gebeurtenissen in de voorronden met als zwaartepunten Nederland, België, Brazilië en 
West-Duitsland. Op elke 4de pagina geeft een Nederlandse international in een aparte kolom zijn eigen 
commentaar op de lopende gebeurtenissen. De inhoud van de rest van het boek, tot pagina 208, wordt in 
belangrijke mate bepaald door de resultaten van het Nederlands elftal. 
 
WK ’94: de hoogtepunten (Jérôme Bureau, 1994) 
 
Dit boek, dat een week na de finale van de Wereldkampioenschappen voetbal in de Verenigde Staten 
uitkomt, zal een volledig overzicht in woord en vooral beeld bevatten. Van elke wedstrijd wordt een kort 
verslag opgenomen, met daarbij op een rijtje de belangrijkste gegevens, waaronder de opstelling van de 
ploegen, de doelpunten, de scheidsrechter en de inventarisatie van gele en rode kaarten. Het belangrijkste 
van dit WK-verslag vormen evenwel de foto's: pagina's lang, volledig in kleur. Spannende momenten, 
spelers in actie, opgewonden publiek, waaronder het oranje-legioen enz. 
 

De geschiedenis van de wereldbekervoetbal: met de Rode Duivels en Oranje naar Frankrijk 
 
Een terugblik op de WK's van de jaren 50 met Puskas en Garrincha. 
Hoe de bal van Hurst tegen de onderkant van de lat in 1966 de wereld in rep en roer zette... 
Terugdenken aan de magistrale lob van Pelé... Maradonna, Cruiff, Vandenbergh, Ceulemans, 
Gerets enz. 
 

http://www.klondyke.nl/boek/90810/guus-hermans/wk-90
http://www.antiquesportsbooks.com/wp-content/uploads/2014/01/geschiedenis-van-de-werledbeker-voetbal.jpg
http://www.klondyke.nl/boek/90810/guus-hermans/wk-90
http://www.antiquesportsbooks.com/wp-content/uploads/2014/01/geschiedenis-van-de-werledbeker-voetbal.jpg
http://www.klondyke.nl/boek/90810/guus-hermans/wk-90
http://www.antiquesportsbooks.com/wp-content/uploads/2014/01/geschiedenis-van-de-werledbeker-voetbal.jpg
http://www.klondyke.nl/boek/90810/guus-hermans/wk-90
http://www.antiquesportsbooks.com/wp-content/uploads/2014/01/geschiedenis-van-de-werledbeker-voetbal.jpg
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Africa United:  de weg naar het WK (Stefan Verwer, 2010) Vele Afrikaanse journalisten 
en fotografen leverden bijdragen in woord en beeld over de sociale en politieke 
betekenis van het WK-voetbal in Zuid-Afrika voor het hele Afrikaanse continent. Ze 
beschouwen het sportevenement vanuit een niet-sportief oogpunt, hoewel de liefde 
voor het voetbalspel voelbaar is. De journalisten en fotografen mochten meedoen aan 
het Nederlandse project Twenty Ten, een initiatief van o.a. World Press Photo, dat 
Afrikaanse journalisten stimuleert om vanuit Afrikaans perspectief bijdragen over Afrika 

en het WK te leveren. Twee Nederlandse journalisten die betrokken zijn bij het project, schreven de 
inleiding over het belang van sport en de rol van media in Afrika. Ze doen dat in informatieve stijl met 
reportage-elementen. Daarna volgen boeiende artikelen van Afrikaanse journalisten over onderwerpen en 
personen die met voetbal te maken hebben: trapveldjes en sportkranten, beroemde voetballers, 
presidenten, vrouwelijke scheidsrechters, voetbalmigratie en 'de materiaalman'. Verhalen worden 
afgewisseld met fotoreportages van Afrikaanse fotografen over voetbal en de maatschappij. 
 

De weg naar Kaapstad: Afrika en het WK voetbal in 2010 (Abdelkader Benali, 2010) 
Een voetbalontdekkingsreis door Afrika, zo wordt de tocht door Ivoorkust, Mali, Marokko, 
Ghana en Zuid-Afrika op de achterflap treffend omschreven. De hoofdvraag tijdens deze tocht 
is: welke rol speelt de sport in het continent waar het WK 2010 wordt gespeeld? Abdelkader 
Benali reisde samen met onder anderen Jan Mulder af naar het continent om de de 
televisieserie 'Wereldkampioen van Afrika' op te nemen. In dit boek geeft de schrijver een kijkje 
achter de schermen van de televisieserie. Hij observeert, beleeft, visualiseert en maakt 

vergelijkingen die tot nadenken stemmen. Zo gaat hij op zoek naar de helende rol die Ivoorkust-aanvaller 
Didier Drogba speelde in een door economische verschillen veroorzaakte wond (burgeroorlog) in diens 
geboorteland. In Mali bezoekt hij een zogenaamde fetisjeur die zijn best doet voor Oranje op het WK 
('halve finale, daarna houdt het op'). 
 

Mundial ’82 (Don Howe, 1982) 
Het werd geschreven door 2 uitzonderlijke specialisten Don Howe toen Coach van Arsenal 

en de Engelse bondscoach toen Norman Barett. 

 
Alles wat je moet weten van het WK 1982 in Spanje  

Een terugblik op de voetbalgeschiedenis ! 
 
 

 
Belgische wereldbekerdromen (Karel Michiels, 2002) 
Een leuke vondst om het leesplezier te stimuleren is het feit dat de schrijver naast het 
uiteraard weergeven van de sportieve gegevens -- achteraan in het boek ook nog eens 
statistisch bijeengebracht -- het verhaal over enkele WK's heeft aangepast aan de stijl van de 
diverse Belgische nationale trainers of een tot de verbeelding sprekende speler. Zo neemt Rik 
Coppens 1954 in Zwitserland voor zich. Mexico 1970 draagt de onnavolgbare stempel van 
Raymond Goethals en het WK van 1998 in Frankrijk is geënt op de taal van de manager, zoals 

dat Georges Leekens in de mond bestorven lag. Ook voor nog twee andere WK's waaraan de Belgische 
nationale elf meedeed, Italië in 1990 en de VS in 1994, heeft Karel Michiels vrij aardig geprobeerd een 
aparte en aangepaste stijl te treffen. Belgische wereldbekerdromen is informatief, interessant en 
bovendien een vlot leesboek. 
 

Het kleine wereldbekerboek : de wereldbeker van a tot Z (Antoon jaminé, 2008) 
 
'Het kleine wereldbekerboek' vertelt de fascinerende verhalen van de 
wereldkampioenschappen voetbal sinds 1930. Het boek biedt verrassende feiten en 
invalshoeken over de meest memorabele wedstrijden van het WK. Het geeft de 
portretjes van de bekendste namen uit de geschiedenis van het wereldbekervoetbal: 
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Franz Beckenbauer, Jürgen Klinsmann, Johan Cruijff, Michel Platini, Diego Maradona, Garrincha, Pelé, 
Bobby Moore en vele anderen. 
 

Van Andrade tot Zidane: Het WK voetbal van A tot Z (François Colin, 2002) 
Een mooi staaltje van een Nederlands-Belgische co-productie. Het werk geeft een 
opsomming van het eerste WK in 1930 (Uruguay) waar 13 landenteams aan deelnamen, tot 
een voorbeschouwing op het zeventiende WK in 2002 (Japan en Zuid-Korea) waar 32 landen 
aan meedoen. Het boek heeft een vaste indeling. Het begint met een verslag van het verloop 
van het WK. Vervolgens komen de belevenissen van Oranje en de Rode Duivels aan bod. 
Tevens waarom deze teams wel of niet op het WK aanwezig waren. Daarna volgt een portret 

van de wereldkampioen en de beste speler. Tenslotte wordt het ideale WK-elftal samengesteld. Achterin 
staan statistische gegevens met de uitslagen en opstellingen. 
 

De Rode Duivels 

Algemeen 
Rode Duivels en Oranje Leeuwen (Matty Verkamman, 2000) 
Na een gezamenlijk georganiseerd EK van de Lage Landen verschijnt er nu een naslagwerk 
over beide landenteams. Op voetbalgebied is de derby tussen Nederland en België altijd 
een kraker. De hoogtepunten van alle interlands die gespeeld zijn tussen 30 april 1905 en 
4 september 1999 worden veelal op 1 pagina beschreven. Daaronder zijn zeer bizarre 
uitslagen en wonderlijk en emotioneel verlopen voetbalgevechten. Denk hierbij aan de 
oefenwedstrijd die in 5-5 eindigde, of de rode kaart van Patrick Kluivert op het WK 1998 

in Frankrijk. Het resultaat is soms ook bepalend geweest voor het wel of niet meedoen aan een EK of WK. 
De beslissingswedstrijden, die gespeeld zijn in 1985 zijn hier een goed voorbeeld van. De samenstellers, 
kenners van Oranje en de Rode Duivels, zijn erin geslaagd alle 121 wedstrijden goed gedocumenteerd te 
presenteren. Het geheel wordt verfraaid met foto's (vnl. in zwart-wit), opstellingen en lijsten van Belgen en 
Nederlanders die hebben meegespeeld in de derby. 
 

Kroniek van het Belgisch voetbal (Jean Fraiponts, 2003) 
Het eerste deel van dit unieke voetbalnaslagwerk omvat de 
ontstaansgeschiedenis van de voetbalsport in België vanaf de 
allereerste ingevoerde lederen bal in 1863 tot en met het 
seizoen 1905/06. De 248 pagina's geven het ontstaan en de 
bloei van het voetbal in België prachtig weer, in woorden en 
met ruim 175 foto's en afbeeldingen, waarvan vele nooit 

eerder gepubliceerd! Het tweede deel van de Kroniek omvat de rijke geschiedenis van de Belgische 
voetbalsport vanaf het seizoen 1906/07 tot en met het seizoen 1913/14. Het derde deel van de Kroniek 
omvat de rijke geschiedenis van de Belgische voetbalsport vanaf het seizoen 1914/15 tot en met het 
seizoen 1924/25. 

 
Onze Rode Duivels: het volledige verhaal in woord en beeld (J.N. 
Fraiponts, 1981) 
Voor de wereldkampioenschappen komt deze uitgave natuurlijk als 
mosterd na de maaltijd. Als geschiedschrijving over het Belgisch 
nationale voetbalelftal is zij echter een goede aanvulling op het eerder 
verschenen eerste deel. Dit tweede deel behandelt de periode van 1945 
tot en met najaar 1981 toen België zich kwalificeerde voor de 

eindronden van het wereldkampioenschap in Spanje. Opnieuw is door het afwisselend gebruik van tekst, 
statistische gegevens, zwart-wit en grote kleurenfoto's een levendig en plezierig leesbaar voetbalboek 
ontstaan. Bovendien wordt ook in deze uitgave weer ruim aandacht besteed aan de ontmoetingen met het 
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Nederlandse elftal. De beide delen vormen een redelijk volledig, populair geschreven beeld van de 
geschiedenis van het Belgische voetbalelftal. 
 

100 Rode Duivels (Christian Hubert, 2004) 
Sinds 1906 is de Belgische nationale voetbalploeg gekend onder de naam 'Rode Duivels'. 
In dit boek worden de eerste optredens tot recente resultaten (augustus 2006) in een 
chronologisch overzicht becommentarieerd. Nostalgie bij de beelden van voor de Tweede 
Wereldoorlog, de grote vedetten en trainers in de tweede helft van de twintigste eeuw, 
de zes opeenvolgende deelnames aan het WK tusen 1982 en 2002, de neergang van het 
Belgische elftal in de laatste jaren. Aan de recent overleden trainer Raymond Goethals 

wordt nog een hommage gewijd en dat geeft de auteur de gelegenheid cijfermatig te bewijzen dat 
'Raimundo' echt niet de man was van de saaie 0-0. In het hoofdstuk over huidige bondscoach René 
Vandereycken staan wat typografische slordigheden, wellicht het gevolg van haastwerk. In een bijlage 
lijsten met topschutters en caps, en natuurlijk alle resultaten van de Rode Duivels. De vele foto's in dit 
grootformaat boek zijn met zorg gekozen en illustreren mooi de geschiedenis. 
 

De Rode Duivels van A tot Z: alle geselecteerden, al hun matchen, al hun goals, hun 
clubs (Bruno Govers, 2000) 
"De Rode Duivels van A tot Z is het spectaculaire resultaat van een immens onderzoek. 
Journalisten en statistici hebben zich gegroepeerd om een serieuze krachttoer uit te 
halen. Alle internationals uit de geschiedenis van het Belgisch voetbal (van de 
belangrijkste tot diegenen die slechts éénmaal hebben gespeeld) hebben een plaats 
gekregen in dit boek, dat overvloedig gevuld is met herinneringen en emoties" volgens 

de achterflap. 
 

De Rode Duivels naar Amerika (François Colin, 1994) 
Dit boek doet het verhaal van de Rode Duivels, toen die voor de vierde keer op rij 
deelnamen aan de eindronde van de Wereldbeker. Ruim 230 foto's geven een kijk voor en 
achter de schermen van de World Cup. De voorbereiding, de stadions, het hotel, de 
tegenstanders, de vedettes... 
 
 

 

Sympathie for the Devils : de Belgen in de Premier League (Raf Willems, 2013) 
Auteur Raf Willems schreef tot nu toe 27 boeken over voetbal en wordt daardoor als 
absolute kenner van het Belgische voetbal gezien. In 'Sympathy for the Devils' beschrijft hij 
tien succesvolle Belgische voetballers die in een van 's werelds zwaarste competities, 
namelijk de Premier League, voor verschillende topclubs uitkomen. Met onderhoudende 
interviews en achtergrondverhalen komen spelers Mignolet, Kompany, Vermaelen, 
Vertonghen, Dembélé, Fellaini, Mirallas, Hazard, Lukaku en Benteke uitgebreid aan bod. De 

auteur slaagt erin ook het jarenlange opleidings- en begeleidingstraject van jeugdige toptalenten door de 
KBVB als oorzaak van deze successen inzichtelijk te maken. Met enkele zwart-witfoto’s. 
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Mexico 1986 

De zomer van Mexico ’86 (Leo Van der Elst, 2006) 
Leo Van der Elst was een belangrijke pion in het Belgische elftal dat heel onverwacht 
vierde werd in het Wereldkampioenschap Voetbal in Mexico 1986. David Steegen, 
communicatiespecialist en vriend van de voetballer, laat het verhaal van die triomf 
voorafgaan door een overzicht van Van der Elsts carrière, geschreven in een vrij informele 
taal, die de vertelkunst van de voetballer weerspiegelt. In het relaas van de bewogen 
kwalificatie- en eindronde van het WK '86 mengt Steegen de commentaren van de 

voetballer met beschrijvingen, krantencitaten en eigen, soms heel persoonlijke observaties. Veel nieuws 
over dit hoogtepunt van de Rode Duivels leren we niet. Twee katernen met (kleuren)foto's: ploegfoto's en 
beelden van de belangrijkste fases uit historische wedstrijden. 
 

Italië 1990 

 De weg naar De mondiale (Pascal Kerkhove, 1990) 
Wordt Italië "90 de bekroning van tien wonderbaarlijke Rode Duivelsjaren'! Wanneer de 

Mondiale op 8 juni 1990 van start gaat. zijn de Rode Duivels er alvast bij. In onze 
stoutste dromen zijn we op 8 juli 1990. dag van de finale, getuige van een nieuwe 
Belgenmop. In dit bock reconstrueren we de weg die de Rode Duivels naar Italië bracht. 
Anekdotes, wedstrijdverslagen en commentaren, gekoppeld aan de deskundige mening 

van de finalisten van Rome '80, brengen de race naar Italië stap voor slap terug 
 

 

Verenigde Staten 1994 

 Het Duivelsboek (Frank Buyse, 1994) 
Het Belgische nationale elftal zal deze zomer voor de vierde achtereenvolgende keer aan 
de eindronden van het wereldkampioenschap voetbal deelnemen. De auteur, 
sportjournalist, selecteerde vijftien hoofdrolspelers van vorige toernooien en blikt met elk 
van hen terug op onvergetelijke momenten. Oud-spelers en trainers, maar ook 
vertegenwoordigers van de huidige generatie presenteren hun persoonlijke ogenblikken 

van vreugde of ontgoocheling. De getuigenissen van o.a. Pfaff, Gerets en Meeuws vormen samen een 
aardig historisch overzicht van de Belgische voetbalresultaten vanaf 1982 tot heden. Uiteraard wordt 
vooruitgeblikt op het komende eindtoernooi in de USA. Aan het slot zijn een uitslagenoverzicht en het 
speelplan voor het komende kampioenschap om de World Cup '94 opgenomen. De liefhebbers van het 
Belgische voetbal zullen de fraaie foto's en de authentieke herinneringen zeker waarderen. 
 

De geschiedenis van de wereldbeker voetbal: met de Rode Duivels en Oranje naar 
Frankrijk (François Colin, 1998) 
 
 
 
 
 
De 100 van Guy Thys= het verhaal van de Rode Duivels van 1976 tot 1989 tijdens het 
tijdperk Thys (Eddy Soetaert, 1989) 
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Dit boek is het  chronologische verhaal van de 100 interlands die Guy Thys leidde.  
Een heerlijke mengkroes van informatie, ploegopstellingen,  
anecdotes, impressies en vele interessante foto's. 
 

Japan – Zuid-Korea 2002 

Belgische Wereldbekerdromen (Karel Michiels, 2002) 
Het verhaal van de Wereldbekers is het verhaal van de grootste spelers en trainers uit de 
gesciedenis van het belgisch voetbal. Maar wer waren ook andere duivels, dodelijk en 
oncontroleerbaar. Hitte, heimwee en intriges.Gemakzucht, vermoeidheid en arrogantie. 
Niets menselijks is de helden vreemd, ook al acteren ze in schitterende decors, soms kleurrijk 
en exotiosch, dan weer klassiek gestileerd. 
 
 Rode Duivels: het officiële boek (André Victoor, 2013) 

 
 
 
 

Een buitenbeentje 

Rik De Saedeleer (Carl Huybrechts) 
In dit boek schetst een sportjournalist de journalistieke carrière van ex-voetbalcommentator 
Rik De Saedeleer. We lezen de memoires in interviewvorm. Het relaas wordt opgehangen aan 
de grote momenten in de Belgische voetbalgeschiedenis. De auteur bespreekt kort de 
voetbalcarrière van De Saedeleer, bij Racing Mechelen, waar hij een paar keer geselecteerd 
wordt voor het B-elftal van de Belgische nationale ploeg. Vervolgens hoort hij De Saedeleer 
uit over bekende tijdgenoten zoals Guy Thys en Raymond Braine. De auteur begon zijn 

journalistieke loopbaan aan de zijde van De Saedeleer en weet als geen ander zijn oude leermeester aan 
het praten te krijgen. Elk groot voetbaltoernooi waar De Saedeleer als reporter aanwezig was, wordt met 
precisie ontleed. We krijgen een leuke kijk achter de schermen van het hoogste voetbalniveau. 
 

Algemeen over het Belgisch Voetbal 

Een hart voor voetbal (Frank Raes, 2009) 
 

100 jaar voetbal in België: Koninklijke Belgische Voetbalbond (Bob Deps, 1995) 
 
Eeuwige amateurs: beschouwingen bij 100 jaar voetbal in België (François Colin, 1995) 
 
Top 100 van het Belgisch voetbal: de beste voetballers van de voorbije halve eeuw (Jan Wauters, 1999) 
 
De eeuw van het Belgisch voetbal: van Raymond Braine tot Moussa Dembelé (Raf Willems, 2008) 
 
Iconen van het Belgisch voetbal (Tom Coninx, 2010) 
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Van en over individuele Belgische voetballers 

 

         
 
Circus voetbal (Gille Van Binst, 2009) 
Over mezelf: Gouden Schoen van de eeuw doet eindelijk zelf zijn verhaal (Paul Van Himst, 2009) 
Enzo Scifo: mijn ware verhaal (Enzo Scifo, 1999) 
Sterke Jan: het levensverhaal van jan Ceulemans (Luc Verweirder, 1989) 
Overleven (Jean-Marie Pfaff, 2007) 
Jean-Marie privé: de HUMO-interviews (Wilfried Hendrickx, 1986) 
De leeuw: het levensverhaal van Eric Gerets (Frank Buyse, 1989) 
Wilfried Van Moer, nummer 8 (Charles Baete, 1972) 
Ik, Rik Coppens: de biografie (Karel Michiels, 2005) 
Hoe word ik voetballer? (Luc Nilis, 1991) 
 

Voetbal in fictie 

Enkele topboeken 

De angst van de doelman voor de strafschop (Peter handke, 1975) 
Hiermee doelt Handke op de angst van de hoofdpersoon Joseph Bloch. Bloch voelt zich 
onrustig bij het vanzelfsprekende leven dat hij leidt. Je kunt Bloch vergelijken met de in zijn 
doel heen en weer rennende keeper. Bloch ontdekt dat alleen de keeper die bij een strafschop 
zonder te bewegen op zijn plaats blijft staan, de bal in zijn handen geschoten krijgt. 
 
 
Reis naar het einde van het strafschopgebied (Péter Esterhazy, 2007) 
Zoals Nederland het trauma heeft van de verloren finale van het wereldkampioenschap 
voetbal 1974, zo heeft Hongarije het trauma 1954. Het Hongaarse voetbal heeft zich nooit 
hersteld. Na 1954 volgde de opstand en onderdrukking van 1956. Het hart van het gouden 
Hongaarse elftal vluchtte naar het westen om daar successen te vieren. Péter Esterházy 
schrijft in zijn kenmerkende barokke, fragmentarische stijl over zijn fascinatie en liefde voor 
het voetbal. Zelf was hij een talentvolle speler en zijn broer Márton was international tijdens 

een kortstondige opleving van het Hongaarse elftal midden jaren tachtig. Esterházy legt in zijn verhaal de 
ziel van het Hongaarse volk bloot. Aan de hand van voetbal beschrijft hij de cultuur in midden- en oost-
Europa. De verloren finale komt tijdens een reis door Duitsland onverbiddelijk aan de oppervlakte. 
Negentig minuten die Estherházy vergeefs uit de geschiedenis heeft proberen te wissen. Een mooi boekje 
voor de literaire lezer met een voetbalhart. 
 

De verveling van de keeper (Dimirri Verhulst, 2002) 
Het is het jaar 2034 en België speelt in de finale van het WK voetbal tegen Turkije in Gent. De 
Belgen zijn onverslaanbaar - de keeper is in alle wedstrijden niet éénmaal aan de bal geweest 
en verveelt zich rot ... Verhulst (1972) schetst een humoristisch relaas waarin hij elementen 
verwerkt van de Vlaamse 'boerenroman' (vergl. Streuvels) en van de picareske of 
schelmenroman (Uilenspiegel) in een voetbal-setting. Dat levert een uiterst onderhoudend 
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verhaal op, goed en boeiend verteld met leuke vondsten en wendingen in een aantrekkelijke stijl en met 
bloemige Vlaamse beeldspraak. Door onderwerp, stijl en vertelwijze aantrekkelijk voor een breed publiek. 
 

De meisjes van kabul (Awista Ayub, 2010) 
In 1979 vluchtte de auteur als kind met haar familie vanuit Afghanistan naar Amerika. Daar 
groeide zij op tot een sportieve vrouw, die ervan droomde om ooit iets belangrijks te doen 
voor haar geboorteland. Kort na de val van de taliban ziet ze haar kans en richt ze een 
organisatie op die Afghaanse meisjes uit hun isolement haalt door hen te leren voetballen. 
Meisjes in Afghanistan mochten in die tijd nog maar nauwelijks de deur uit. In het begin 
moesten er dan ook nogal wat hindernissen worden overwonnen. Niettemin is het initiatief 

een succes. Nog altijd is voetbal onder Afghaanse meisjes populair en wat startte met acht jonge vrouwen, 
is inmiddels uitgegroeid tot een competitie van vijftien meisjesvoetbalteams. Een bijzonder krachtig en 
positief verhaal, waarin de auteur op overtuigende wijze laat zien hoe jonge vrouwen oorlog en 
onderdrukking te boven komen door samen te werken en op hun eigen kracht te vertrouwen. Een prettig 
leesbaar boek voor een breed publiek dat geïnteresseerd is in de andere kant van Afghanistan 
 

Meer fictie over voetbal 
 
Kool! Alles over voetbal (Anna Enquist, 2012) 
Nframa: zwarte ster (Lydia Rood, 1999) 
De eerste keer: roman over voetbal en revolutie (Franco Bernini, 2006) 
De goddelijke kanarie: over het Braziliaanse voetbal (August Willemsen, 1994) 
Rembrandt heeft nooit gevoetbald: voetbalverhalen (Nico Scheepmaker, 1990) 
I am the secret footballer: in de huid van een topvoetballer uit de Premier League (anoniem, 2013) 
De Canadese muur (Herman Brusselmans, 1989) 
Voetbalkoorts: het leven van een supporter (Nick Hornby, 193) 
Speler X: voetbalroman (Sylvie Marie, 2013) 
Krokodillentranen (Koen Van Wichelen, 2013) 
Stokken en stenen (Karin Sapink, 1993) 
De voetbalengel (Hans-Jürgen Nielsen, 1982) 
Overal om me heen is ruimte: verhalen uit de bovenhoek (Chris Keulemans, 1992) 
De eeuwige reserve (Jan Mulder, 1982) 
Chez Stans: een ster in de Rue des Dominicains 1965-1972 (Jan Mulder, 2010) 
Extra tijd (A.H.J. Dautzenberg, 2012) 
De zondag waarop ik wereldkampioen werd (Friedrich Christian Delius, 2013) 
Voetballen in 1860! (Kenzaburo Oë, 1988) 
De vedette: roman over een voetballer (Brian Glanville, 2000) 
De vrouw van de voetballer (Claus Brockhaus, 2005) 
 

Enkele voetbalthrillers 
 
Strafschop (Bavo Dhooge, 2003) 
Vuil spel (Jonathan Sonnst, 2012) 
Onschuldig (Julio Llinas, 1996) 
De verbanning (John Grisham, 2007 
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Voetbalpoëzie 
 

Dood op de schoen: voetbalgedichten (Chris Willemsen, 1997) gedichten 
Schrijver en dichter Willemsen (1953) bundelt 53 van zijn beste gedichten over overleden 
voetbalgrootheden. Een aantal van deze gedichten verscheen eerder in het Ajax-magazine. 
Deze poëzie wil een eerbewijs zijn aan Co Prins, Roel Wiersma, Theo Laseroms, Aad Mansveld 
en vele andere onvergetelijke spelers, trainers en officials. Ook buitenlandse groten als Ernst 
Happel en Lev Yashin worden geëerd. De gedichten zijn veelal korte, licht morbide 
momentopnamen, die de overledenen raak typeren. Kunstenaar en voetballiefhebber 

Corneille maakte speciaal voor deze bundel een aantal simpele illustraties. 
 

Strips 
 De Braziliaanse droom: 1. De weddenschap (Glogowski-Loiseau-Ranaud) 2013 
Juli 2014. Thomas en zijn familie zijn in Brazilië om de Belgische voetbalploeg te steunen 
tijdens de wereldbeker. Dankzij zijn grootvader ontdekt een jonge supporter het glorierijke 
verleden van zijn favoriete team ... 
 
 
 

 
Mexico ’86: 160 pagina’s voetbalstrips (Spectrum, 1986) 
Vier voetbalstrips in 1 band t.g.v. het WK '86. Bevat ook enkele pagina's tekst met 
achtergrondinformatie over voetbaltechnieken en over enkele sterspelers (met foto's). De 
strips zijn allemaal karikaturale ballonstrips, met matige verhalen, maar er wordt wel 
gevoetbald. O.a. een verhaal van Roel Dijkstra, de Macaroni's, van Appie Happie en een 
Engelse voetbalstrip over een simpele, beresterke Schot die het spel nog moet leren. Dat 
laatste is verreweg het leukste verhaal, -erg ironisch (van de tekenaar v/d familie Day). Het 

blijft, ondanks de middelmatige verhalen niet veel geld voor een aardig voetbalwerkboek voor vnl. de 
jeugd. Vooral voor tieners die zelf voetballen. 
 

FC De Kampioenen (nr. 24) 
Groot is dan ook eenieders verbijstering als Mark door de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond dringend naar Japan wordt geroepen om er, in het kader van de Wereldbeker, 
het Belgische elftal te komen versterken. De hele club reist mee, terwijl de vrouwen een 
ander vliegtuig nemen voor een welverdiende vakantie. Maar dit vliegtuig wordt gekaapt 
door een gek, terwijl de spelers in Japan moeten afrekenen met een heuse maffiabende. 
Mark was overigens per vergissing gevraagd en uiteindelijk komen allen, mannen en 

vrouwen, ongedeerd terug in het clublokaal. 
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De Wondersloffen van Sjakie (21 nummers in de bib) 
Voetbalgek! (6 nummers in de bib) 
The Champions (23 nummers in de bib) 
Junior & Co (1 aflevering) 
Ronnie Hansen ( 15 nummers in de bib) 
Een avontuur van Roel Dijkstra (16 nummers in de bib) 
Rob van de Rovers (11 nummers) 
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Films voor volwassenen 
 

Offside (Jafar Panhi, 2008) 
Mei 2006: Iran staat op het punt zich te kwalificeren voor het WK-voetbal. Onder de 
uitbundige supporters bevinden zich ook meisjes vermomd als jongens. Het is vrouwen in 
Iran niet toegestaan het stadion te bezoeken. Als de meiden gepakt worden, geven ze 
zich niet gewonnen. De soldaten die hen bewaken proberen hun werk te doen, maar 
lijken niet opgewassen tegen de rebellerende meiden. Terwijl op afstand de wedstrijd 
gevolgd wordt ontspant zich een schrijnende en komische machtsstrijd. 
 

 
Any given Sunday (Oliver Stone, 2007) 
Tony Damato is de geplaagde coach van de Sharks, een American Footballteam met spelers 
die het hem behoorlijk moeilijk maken aan de start van het nieuwe seizoen. De nieuwe, 
marketing gedreven clubeigenaar vindt Tony van de oude stempel en draagt zo ook haar 
steentje bij in het lastige leven van de coach. Een geblesseerde quarterback, een opzichtige 
en eigenwijze backup QB, een scrupuleuze teamarts en running back met een contract vol 
financiële prikkels geven Any Given Sunday veel dynamiek door de verschillende 

verhaallijnen 
 

Rudo y Cursi (Carlos Cuaron, 2009) 
De twee broers Tato en Beto werken hard op het platteland van Mexico. Ze hebben een 
gezamelijke droom: genoeg geld sparen om het droomhuis van hun moeder te bouwen. 
Maar het lot heeft andere plannen. Tijdens een onschuldig potje voetbal worden beide 
broers ontdekt door voetbalscout Batuta. Het plattelandsleven ruilen ze in voor een 
decadent bestaan vol beroemdheden, rijkdom, snelle auto’s en mooie vrouwen. Maar elke 
droom heeft zijn schaduwkant en de band die de broers eens hadden, wordt onder druk 

gezet als ze tegen elkaar moeten spelen. 
 

Garpastum (Aleksej German, 2012) 
1914, de Eerste Wereldoorlog is begonnen en de Russische Revolutie is in de maak. In Sint 
Petersburg, de hoofdstad van het uiteenvallende tsarenrijk, houden vier vrienden zich 
fanatiek met voetbal bezig. Twee van hen, de broers Andrej en Nikolaj, wonen bij hun oom. 
Hun moeder is overleden en hun vader is geestesziek. Andrej heeft een affaire met een rijke 
en oudere vrouw die salon houdt voor de plaatselijke avant-gardisten onder wie schrijvers 
als Anna Achmatova, Mandelsjtam en Blok. Weldra echter zullen hun levens kantelen door 

de politieke ontwikkelingen... 
 

Buitenspel (jan Verheyen, 2007) 
Wanneer Bert totaal onverwacht sterft, verliest de twaalfjarige Gilles niet enkel z’n vader, 
maar ook z'n meest fervente supporter, persoonlijke trainer en soulmate.  
Vader en' zoon waren onafscheidelijk. Gilles zou het helemaal maken als voetballer, hij zou 
lid worden van de Rode Duivels.  Voor Gilles wordt het een moeilijke zoektocht naar zijn 
plaats in een nieuw geheel zonder vader. 
 

 
Team Spirit I (Jan Verheyen, 2001) 
Team Spirit II (Jan Verheyen, 2004) 
Team Spirit is een Belgische filmkomedie van Jan Verheyen uit 2000 over het 
leven van voetballers die in een klein ploegje bij het liefhebbersverbond 
spelen. Er kwam ook een tweede film uit, Team Spirit 2, en er werden twee 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filmkomedie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Verheyen_(filmregisseur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Team_Spirit_2
http://nl.wikipedia.org/wiki/Team_Spirit_(televisieserie)
http://www.listal.com/tv/team-spirit-de-serie/pictures
http://www.listal.com/tv/team-spirit-de-serie/pictures
http://www.listal.com/tv/team-spirit-de-serie/pictures
http://www.listal.com/tv/team-spirit-de-serie/pictures
http://www.listal.com/tv/team-spirit-de-serie/pictures
http://www.listal.com/tv/team-spirit-de-serie/pictures
http://www.listal.com/tv/team-spirit-de-serie/pictures
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televisieseries geproduceerd, die telkens voortborduurden op de gebeurtenissen uit de film. 
Deze film is een Vlaamse remake van de Nederlandse film All Stars uit 1997. 

Films voor de jeugd 
 

Carlitos droomt van voetbal (Jesus Del Cerro, 2011) 
De twaalfjarige Carlitos is gek op voetbal. En hij is er goed in. Helaas heeft hij er niet veel 
aan, want hij woont in een weeshuis waar de directeur een hekel heeft aan sporten. School 
is veel belangrijker! Carlitos ontdekt dat er selecties worden gemaakt voor het Junior 
Europees Voetbalteam. Hij ontsnapt tijdens een schoolreis en doet mee. Maar als hij wordt 
geselecteerd, beginnen de problemen pas echt: hoe kan hij steeds ontsnappen om mee te 
doen? 

 
Will (Ellen Perry, 2013) 
Het inspirerende verhaal over het verwerken van een verlies en het vervullen van een 
droom. Na de dood van zijn moeder, gaat de jonge Will naar een internaat. Als na drie jaar 
zijn vader opduikt met twee kaartjes voor de Champions League finale in Istanbul, maken ze 
zich op voor een groot avontuur. Maar vlak voor hun vertrek overlijdt Wills vader. Toch 
besluit hij naar Istanbul te gaan, als eerbetoon aan hem. 
 
De bliksemschutters (Granz Henman, 2012) 
Moritz is gek op voetbal. Hij is meestal te vinden bij het gebouwtje van de 
voetbalvereniging waar zijn vader trainer is. Als zijn ouders gaan scheiden verandert alles: 
Moritz moet met zijn moeder mee en die houdt helemaal niet van voetbal. 
 
 
 

 
De keeper van Liverpool (Arild Andresen, 2011) 
De dertienjarige Jo en de jongens uit het dorp zijn allemaal geobsedeerd door een 
voetbalplaatje van de keeper van Liverpool. Zelf durft Jo niet te voetballen. Eigenlijk durft 
hij heel veel niet, doordat hij bij alles bedenkt wat er mis zou kunnen gaan. 
Jo is vooral bang voor Tom Erik, uit zijn klas. Die pest hem verschrikkelijk. Totdat er een 
nieuw meisje in de klas komt: Mari! Zij is een geschoolde voetbalster en een ster in 
wiskunde en ze is heeel erg leuk! Kan Mari, het stoerste meisje uit klas, Jo helpen? 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Team_Spirit_(televisieserie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Remake
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/All_Stars_(film)
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Muziek 

Wereldkampioenschappen 

WK Argentinië (1978) 

 

 

Rode Duivels 
Goya, Francis: Argentina / Natasha      65 VRT vinyl 19376 
Op 16 droommelodieën       Magazijn 65 cd 10490 

Andere teams 
Nederland: Argentina / U.O.ME. (Conquistador, 1978)    64 vinyl 22850 
          Magazijn 65 cd 33855 
Schotland: Olé ola / I’d walk a million miles for one of your goals (Rod Stewart x The Scottish World Cup 
Squad), 1978)         78 VRT vinyl 15114 
          Digi 63 cd 40131 
Duitsland: Buenos dias Argentina / Er hält den Ball (Udo Jürgens, zj)  62 vinyl 25276 
Op: Meine Lieder        Magazijn 62 cd 10239 
 

WK Spanje (1982) 

 

 

Rode Duivels 
Nationaal Belgisch Elftal Red Devils rock / idem    63 VRT vinyl 12933 
          Digi 63 cd 40482 
De Belgen  Wij gon nor Spanje / ‘k Zin het ni mier zitten  60 VRT vinyl 12929 
          Digi 60 cd 30777 
Harris, Joe  Eviva Belgica / Rode rozen voor jou   60 VRT vinyl 11915 

         Digi 60 cd 30812 
Narcy, Jean  Le Mundial / Saludo Espana    61 vinyl 22848 

         digi 61 30820 
Opsteyn Harry  Olé wij gaan naar Spanje / Morgens um sieben   60 vinyl 25251 

         digi 60 cd 30836 
Tura, Will  De Rode Duivels gaan naar Spanje/Red Devils march 60 VRT vinyl 13831 
           op 100 hits 60 tura 
Belgen, De  Wij gon nor Spanje / ‘k Zin het ni mier zitten  60 VRT vinyl 12929 
Fiesta   Vive le Mundial / Y viva el Mundial   64 vinyl 29586 

         Digi 60 cd 30747 
De Rode Duivels in Spanje, deel 1-2-3-4      63 A/rode d 
Vier cd’s met hits uit eind de jaren ‘90 
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Andere teams 
Duitsland: Olé Espana / Samba de fitbol (Michael Schanze, 1982)   60 vinyl 25979 
           Digi 62 cd 40127 
Engeland: This time (we’ll get it right / idem (The England World Cup Squad, 1982) 63 vinyl 22875 
           Digi 63 cd 40483 
 

WK Mexico (1986) 

 

 

Algemeen 
Mexico ’86 / Pique (Cosmopolitan Orchestra, 1986)     63 VRT vinyl 28307 
           Digi 63 cd 40484 

Rode Duivels 
Bodet, Franky Mexico / Komaan       60 VRT vinyl 29294 

          Digi 60 cd 
30812 
Bing Barlow ’t is Goal        digi 60 cd 28069 
Bing Barlow De Rode Duivels / he Flatters: Mexican     digi 60 cd 29004 
Capiau, Walter E viva Mexico        60 vinyl 22021 

          Digi 60 cd 
30821 
Capiau  E viva Belgica / idem       60 vinyl 22845 

          Digi 60 cd 
30819 
De Wulf, F. Olé Opel / Mexico City        60 vinyl 23009 

          Digi 61 
30818 
Fancy  Up to Mexico / Non stop lover      63 vinyl 22849 
           Digi 63 cd 30737 
Franky Boy Viva la mexico – Ja toch  In: 28 Vlaamse voltreffers, vol. 2  digi 60 cd 24713 
Grand Jojo E viva Mexico / idem       digi 61 cd 18634 
Kabas, Juul We gaan naar Mexico / En nou gaan we met z’n allen   60 VRT vinyl 12927 

          Digi 60 cd 
30823 
Miller, Arthy Mexico '86 / Opzij opzij opzij      60 VRT vinyl 11913 

          Digi 60 cd 
30822 
Seroka  Musique officiele des Diables Rouges Mexico 1986 / idem  61 vinyl 24932 

          Digi 65 cd 
30817 

   Officiële muziek van de Rode Duivels (Mexico ’86/ idem 65 VRT vinyl 
13838 

          Digi 65 cd 
30824 
Strangers, De  We gon nor Mexico / We gon nie nor Mexico op Al onze Beelekens dvd 60 stran 
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Andere teams 
England: Mexico remix / Mamma Loo (Les Humphries Singers, 1986)   61 vinyl 22846 
          Foute cd, vol. 2 63 A/foute 2 
Duitsland: Mexico mi amor / Hasta manana Mexico (Peter Alexander, 1986)  62 vinyl 24768 
digi 62 cd 40128 

 
 

WK Italië (1990) 

 

 

Officiële hymne 
Un”’ estate Italiana (Edoardo bennato en Gianna Nannini)   64 VRT vinyl 28306 
op La Dolce Italia        64 A/dolce 
op Bomboloni         magazijn cd 32706 
op Hitalia         64 A/hital 
To be number one / idem (sing-along version) (Giorgio Moroder project, 1990) 78 vinyl 24183 
          Digi 78 cd 40129 

Rode Duivels 
Coco   Rode Duivels vooruit – idem    60 vinyl 30414 
          digi 60 cd 30837 
Granata, Rocco  De Mondiale / De Mondiale 90 (Instr.)   60 vinyl 22868 
          Digi 60 cd 30816 
Narcy, Jean  Salute… Roma / Bourra… Diables Rouges   61 vinyl 25311 
          Digi 61 cd 30807 
Pirette, François Les Diables Rouges vont à Rome / idem   61 vinyl 22882 
          Digi 61 cd 30808 
Sompel, Will  Ciao Red Devils / idem      60 vinyl VRT 15110 
          Digi 63 cd 30813 
Specialisten, De  Rode Duivels in Roma / idem    60 vinyl 29428 
          Digi 60 cd 30809 
Specialistes, Les Les Diables Rouges en Italie / Goaaaaaaal !  61 vinyl 23387 
          Digi 61 cd 30810 
Strangers, De  Here we go / De Mundial    60 VRT vinyl 15115 
          Digi 60 cd 30814 
Tura, Will  De Rode Duivels gaan naar Rome / idem  60 vinyl 22880 
          Digi 60 cd 30811 
 

Andere teams 
Nederland: Nederland, die heeft de bal / We gaan naar Rome toe (André Van Duin, 1990) 

60 vinyl 23639 
Op Tijdloos 60 van du 
 
Nederland: De beste van de wereld / Hand in hand achter Oranje (Ron Brandsteder, 1990) 

60 vinyl 25969 
          Digi 60 cd 40130 
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Nederland: Rome we komen / De papagaaienwals (De Havenzangers, 1989) 60 vinyl 25978 
Op Carnaval 1990 (PCC) 
 
 
 
 
 

WK Frankrijk (1998) 

 

 

Officiële hymne 
1998 Frankrijk  La cour des grands (Youssou N’dOur & Axelle Red) 78 VRT cd 25451 
op Allez! Ola! Olé!        op 64 A/alle 

 
Allez ! Ola ! Olé: the music of the World Cup (Columbia, 1998) 
64 A/allez 
 

 
 
 
 

Rode Duivels 
Raymond & De Twaalfde Man: En als we winnen…!? / idem   magazijn 60 cd VRT 7213 
Schatteman & Couvreur: Number one / De kampioen    magazijn 60 cd VRT 7212 
Strangers, De: Get h’m van katoen – We gon nor Frankrijk   magazijn 60 cd VRT 7216 

 

Andere teams 

Schotland: Del Amitri Don’t come home too soon (official Team Scotland Song World Cup ’98) 

magazijn 78 cd VRT 7203 
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WK Japan/Zuid-Korea (2002) 

 

 

 

 

Officiële hymne 
2002 Zuid-Korea/Japan  Boom (Anatacia)    magazijn cd VRT 7201 
 

Rode Duivels 

cd's 
Hurray for Belgium; Go West      60 A/hurra 
1.Rocco Granata - Enzo Scifo 

2.Jacques Vermeire - Nilis 

3.Jan Leyers, Paul Michiels - I'm a goalman 

4.BRTN Sportredactie - Whatever you want 

5.Championettes - Philippe Albert 

6.Le Grand Complet - Hurray for Belgium 

7.Helmut Lotti - Czernia 

9.Verenigde Hollanders tegen België - De Hollanders 

10.Koen & Kris Wauters - Nummer 10 

11.Raymond van het Groenewoud - Oh Franky 

12.Salvatore Adamo - Foot-Medley 

13.Rode Duivels - Go West 

 

cd-singles 
Caselli, Mario  De Belgen in Tokyo / idem (karaoke) magazijn 60 cd 35461 
Lange Jojo  Alle de Belgen 2000   magazijn 60 cd 35458 
Pop-Koning, De  België kampioen / idem   magazijn 60 cd VRT 7210 
Sergio   Allez allez allez / idem   magazijn 60 cd VRT 7215 
Sergio   Allez allez    magazijn 60 cd 39905 

Sergio   Allez allez    magazijn 60 cd 14420 

Supporters 2000 Een vat! / idem    magazijn cd 35460 
 

Andere landen 
 

De grootste voetbalhits (2 cd’s - P&C, 2012)  60 A/groo (typisch Hollands!) 
WK 2010 voetbalhits (2 cd’s - EMI, 2010)    64 A/WK 10 

http://www.muziekarchief.be/trackdetails.php?ID=196559
http://www.muziekarchief.be/trackdetails.php?ID=196575
http://www.muziekarchief.be/trackdetails.php?ID=196588
http://www.muziekarchief.be/trackdetails.php?ID=196597
http://www.muziekarchief.be/trackdetails.php?ID=183950
http://www.muziekarchief.be/trackdetails.php?ID=183947
http://www.muziekarchief.be/trackdetails.php?ID=196611
http://www.muziekarchief.be/trackdetails.php?ID=196643
http://www.muziekarchief.be/trackdetails.php?ID=196602
http://www.muziekarchief.be/trackdetails.php?ID=217618
http://www.muziekarchief.be/trackdetails.php?ID=196592
http://www.muziekarchief.be/trackdetails.php?ID=196614
http://www.berkmusicentertainment.nl/shop/image/cache/data/covers/voetbal hits 2012 dubbelaar-500x500.jpg
http://www.muziekweb.nl/COVER/LARGE/FRONT/HHX3391.jpg
http://www.berkmusicentertainment.nl/shop/image/cache/data/covers/voetbal hits 2012 dubbelaar-500x500.jpg
http://www.muziekweb.nl/COVER/LARGE/FRONT/HHX3391.jpg
http://www.berkmusicentertainment.nl/shop/image/cache/data/covers/voetbal hits 2012 dubbelaar-500x500.jpg
http://www.muziekweb.nl/COVER/LARGE/FRONT/HHX3391.jpg
http://www.berkmusicentertainment.nl/shop/image/cache/data/covers/voetbal hits 2012 dubbelaar-500x500.jpg
http://www.muziekweb.nl/COVER/LARGE/FRONT/HHX3391.jpg
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Games 

2010 FIFA World Cup South Africa  Voor PS3 en voor Wii 

FIFA 10 mag dan wel een kanshebber zijn voor de beste en meest volledige voetbalgame 
ooit, maar 2010 FIFA World Cup South Africa legt op haast elk front de lat 
weer net iets hoger. 

Je krijgt de keuze uit 199 landenteams om jezelf mee te kwalificeren en 
vervolgens naar Zuid-Afrika te trekken. Voor de ambitieuze en (al dan 
niet) terecht teleurgestelde Belgische voetbalfan betekent dit alsnog een 
manier om met de Rode Duivels voor de hoogste eer te gaan.  

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://ps3.9lives.be/games/2010-fifa-world-cup-south-africa/reviews?id=188938&ei=wDlFU9CVBsfHtQas5YD4Bw&usg=AFQjCNFFEtQbREcAz8glA5NgaTfC0RvYVw&sig2=rTWpolb1tVkqlFrY_AE4jQ&bvm=bv.64507335,d.Yms
http://www.wiinintendo.net/wp-content/uploads/2010/04/10fifawcwiipft3dfuseng.jpg
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://ps3.9lives.be/games/2010-fifa-world-cup-south-africa/reviews?id=188938&ei=wDlFU9CVBsfHtQas5YD4Bw&usg=AFQjCNFFEtQbREcAz8glA5NgaTfC0RvYVw&sig2=rTWpolb1tVkqlFrY_AE4jQ&bvm=bv.64507335,d.Yms
http://www.wiinintendo.net/wp-content/uploads/2010/04/10fifawcwiipft3dfuseng.jpg
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