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Hallo, dit is de nieuwste 
special van de 12de man. Het 

gaat helemaal over 
voetbalstad Londen. Voor 
wie ben jij? Arsenal, Spurs, 
Chelsea of toch het lelijke 

eendje Fulham 
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Robin van Persie kwam gisteravond thuis. Arsenal wil dat hij meegaat 
naar China. Maar Robin wil al de huizenmarkt in Manchester gaan 
bezoeken. Welk huis zal hij nemen, toch die luxe villa op Citystraat 12, 
naast Balotelli. Toch wel een risico voor brandgevaar. Of toch dat 
strandhuisje op Courtlane 298? Hij komt thuis en vraagt aan zijn vrouw 
Bouchra of ze nieuwe Manchester City-blauwe sokjes heeft gekocht voor 
het zoontje. En of zijn babykamertje al in het City-blauw is geschilderd. 
Bouchra antwoord geschrokken: ‘Maar Robin, in Rusland kan je een 
miljoen meer verdienen!’ Robin twijfelt. Maar Robin is een echte sociale 
knul, die doet het niet voor het geld. Die wil prijzen winnen. En het is 
echt voor het sportieve aspect dat hij naar Qatar gaat omdat die 10 cent 
meer bieden dan City. Maar als Ajax nog een euro meer biedt speelt hij 
volgend seizoen in de ArenA. Robin wil ook een Manchester City-Ipad 
hoes, want anders heb je dat geld voor niets. Oh sorry, het gaat Robin 
allemaal niet om het geld. Hij is uitgeleerd bij Arsenal, en bij City wil hij 
zich door ontwikkelen en is het puur toeval dat hij 3 miljoen meer krijgt.  
‘’ Het gaat Robin nooit om geld’’ 
Robin heeft gister de coach van City nog gebeld. Hij wil graag een euro 
meer salaris dan de rest van het team, en in zijn kluisje in de kleedkamer 
moet een tissuedoos met briefjes van 5 om Robin’s neus te snuiten. Door 
een exclusieve neussnuiter. Hij vraagt Bouchra om een kopje koffie, uit 
een gouden mok. Puur toeval dat hij goud was, het ging Robin om de 
mooie authentieke vorm van de beker. Hij wil prijzen winnen, maar 
misschien nog wel liever de bonussen winnen die bij de prijzen zitten. 
Hij wil naar bed. Hij maakt zich klaar met een gouden tandpasta, 
gekocht van zijn salaris bij Arsenal, maar bij City krijgt hij een platina 
tandenborstel. Maar daar gaat het niet om. Hij vindt platina gewoon een 
heel mooie kleur. Bouchra komt naast hem liggen, en vraagt nog 1 keer 
wat de tekenbonus wordt die hij bij City krijgt. Niet dat het haar om het 
geld draait, ze vindt het gewoon een mooi woord. Van Persie’s kindje 
kan niet slapen. Nachtmerries. Over dat Van Persie blut raakt. Van Persie 
stelt gerust. ‘’We gaan lekker in Manchester wonen, niet voor het geld 
maar omdat het zo’n mooie stad is en dan kopen we een gouden 
hobbelpaardje voor je!’’ ‘’Ik wil platina’’ antwoord het kind. ‘’Oke’’  

Colu



Na deze column van Maarten heb ik uitgerekend dat ik 00,00,01 kans 
heb dat deze column beter is. Hier neem ik je mee door Londen, in een 
tour langs alle drukke straatjes in Londen. In de Gunnersstraat wil de 
nummer 10 verhuizen, naar City City, maar niet voor de money, maar 
voor de altijd gezellige buurtfeestjes. Zijn linkerbuurman daar, Adebayor 
kan al vertrekken, hij had al een huurhuisje in de Tottenhamstraat, maar 
van dat reservestekje wilt hij zijn echte huisje maken. Aan de rechterkant 
woont Adam Johnson, die heeft het wel lekker in zijn huisje. Hij kan een 
beetje in zijn gazonnetje zitten, en hoeft daar niks voor te doen. In een 
wat armer wijkje in Londen, namelijk het Fulham-plantsoen daar woont 
onze oude vriend Bryan Ruiz, die door wat verbouwingen niet echt tijd 
had om wat dingen te doen daar. 13 huisjes verderop staat een 
Amerikaan, die nog niet bezig is met spulletjes pakken maar er zijn toch 
wel wat andere huisjes waar hij naartoe wilt,  hij vind de Gunnersstraat 
wel mooi, en nummer 10 staat nou net te koop. Dat komt toevallig uit. 
Maar wacht eens even, daar staat een Duitser, en die wil dat huis ook 
wel. Nou ja, daar wil ik niet op gokken, ik blijf nog wel ff in het Fulham-
Plantsoen. Als je een paar straatjes verder loopt langs 
Wimbeldonsestraatweg, West-Hamletta en nog een paar kleine dorpjes 
kom je uit bij prachtig mooie huizen, het heet de Chelsea-avenue, daar 
staan mooie huizen. De mooiste zijn 1, 8 en 7, wil je wat minder, kijk dan 
maar op nummer 24, 6, 16 of 9. En er zijn zelfs wat nieuwe huisjes 
gerenoveerd, namelijk 14, 17, en 21. Helaas zijn we al bijna door onze 
tour heen, we sluiten af in de Tottenhamstreet, waar nummer 14 al bijna 
klaar is met inpakken, en nummer 9 wordt waarschijnlijk ook 
gerenoveerd, maar het is vertrekken en komen in de Tottenhamstreet. 
Hier is onze tour door Londen afgelopen, ik hoop dat jullie het erg leuk 
vonden! 
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In de jeugd speelde Ruiz in het buurtteam van zijn opa, voor hij in de regionale 
afdeling van Liga Deportiva Alajuelense kwam. Op zijn vijftiende kwam hij in de 
reguliere jeugdopleiding van Alajuelense. Bryan Ruiz begon zijn professionele 
carrière bij Alajuelense, in de hoogste divisie van Costa Rica, waar hij in 2004 de 
CONCACAF Champions Cup won, in het seizoen 2004/05 kampioen werdt in de 
Primera División. In april 2005 was hij op stage bij Feyenoord. Toenmalig coach 
Ruud Gullit was erg geïnteresseerd, maar toen die ontslagen werd, betekende 
dit dat Ruiz werd teruggestuurd naar Costa Rica. In juli 2006 zag Michel 
Louwagie, manager van AA Gent, hem aan het werk in de topper tussen 
Deportivo Saprissa en Alajuelense, en raakte ervan overtuigd de opvolger van 
Mbark Boussoufa gevonden te hebben, die een maand eerder naar Anderlecht 
getransfereerd was. AA Gent betaalde zo'n 390 000 euro voor Ruiz én Randall 
Azofeifa. In zijn eerste seizoen, onder trainer Georges Leekens zat Ruiz dikwijls 
op de bank. Hij werd meestal ingebracht als vervanger van de meer 
controlerende Christophe Grégoire op de linkerflank, om een vermoeide 
tegenstander pijn te doen. Het publiek was dol op hem, en wie hem aan het 
werk zag op training, begreep niet waarom hij niet vaker werd opgesteld. 
Daarover verklaarde Leekens: "Had ik Bryan meteen uitgeroepen tot enige 
echte opvolger van Boussoufa, dan had ik hem sportief vermoord. In het begin 
deed hij nog vaak de actie om de actie. Hij presteerde niet regelmatig genoeg." 
Het daaropvolgende seizoen stond Trond Sollied aan het roer van AA Gent. Hij 
zette Ruiz neer als linkeraanvaller in een driemansvoorhoede. De loopacties 
van Ruiz, gecombineerd met de doorsteekballen van foerier Khalilou Fadiga, 
zorgden voor tal van doelpunten. Ruiz werd een onmisbare pion. Sollied 
vertrok naar Sc Heerenveen, waardoor alweer een andere coach zich met de 
ontwikkeling van de Costa Ricaan ging bemoeien. Michel Preud'homme 
meende dat Ruiz het best tot zijn recht komt als aanvallende middenvelder. In 
het seizoen 2008‐2009 werd hij daar gezet. In het begin vertoonde de speler 
een mindere vorm, maar hij groeide in de tweede seizoenshelft in de nieuwe 
rol en kreeg zelfs de kapiteinsband van het oprukkende Gent omgegespt. In het 
seizoen 2008‐2009 kreeg hij de Jean‐Claude Bouvy trofee, de Gentse 
publieksprijs. In de zomer van 2009 verkaste Ruiz naar FC Twente in de 
Nederlandse Eredivisie. Gent ontving ongeveer vijf miljoen euro voor hem. 

BRYAN RUIZ 



FC Twente legde Ruiz tot 2013 vast. Onder trainer Steve McClaren had Ruiz 
vanaf de start van het seizoen een basisplaats, als linkerspits. Ruiz scoorde 
regelmatig en stond al snel achter Luis Suarez op de topscorerslijst van de 
eredivisie. Op 27 maart 2010 scoorde Ruiz een van de snelste hattricks ooit in 
de Eredivisie. Tegen Sparta Rotterdam had hij vier minuten en twintig 
seconden nodig om drie keer het net te vinden: éénmaal op aangeven van 
Kenneth Perez, éénmaal vanaf elf meter en éénmaal op aangeven van Janssen. 
Slechts drie spelers hadden minder tijd nodig voor het maken van een hattrick, 
te weten Seelen, Groot en Cruijff. Ruiz schroefde met zijn hattrick zijn 
seizoenstotaal in de competitie op tot 22. In Venlo maakte hij daarna zijn 23ste 
doelpunt van het seizoen. Op de laatste speeldag zorgde hij met zijn 24ste 
treffer mede voor het behalen van de landstitel. Zo eindigde hij het seizoen als 
de op een na beste topschutter van het seizoen, na Ajax‐speler Suarez, die 35 
keer het doel trof. Daarnaast werd Bryan Ruiz in Voetbal International 
uitgeroepen tot Gilette Speler van het voetbaljaar 2009/2010. In het seizoen 
2010/2011 scoorde hij er twee in de uitwedstrijd tegen NEC, op 27 november 
2010. In diezelfde wedstrijd raakte hij ernstig geblesseerd en moest hij tot na 
de winterstop langs de zijlijn staan. Zijn eerste wedstrijd na zijn blessure was in 
de tweede seizoenshelft van 2010/2011 in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. 
Hij viel in en maakte de beslissende 2‐1 in de 91e minuut van de wedstrijd. Dat 
seizoen kwam Ruiz tot tien treffers. Tevens won hij met de club zowel de Johan 
Cruijff Schaal als de KNVB beker. Ook in het nieuwe seizoen 2011/2012 gaat 
Ruiz goed van start. Hij begint met een invalbeurt in de Johan Cruijff Schaal, en 
weet deze wedstrijd met een treffer te beslissen. Sindsdien staat Ruiz in de 
belangstelling van meerdere Engelse clubs, o.a Tottenham Hotspur FC, Fulham 
FC en. Arsenal FC. Uiteindelijk werd hij voor een bedrag van twaalf miljoen euro 
verkocht aan Fulham. Daar kwam hij tot nu toe niet vaak in actie, en zijn 
doorbraak moet nog komen, maar toch blijft het een fenomeen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOOTBALL FUNNIES 



Gerard Deulofeu geldt als het 
allergrootste talent uit de beroemde 
jeugdopleiding van Barcelona. Het 
blonde Catalaantje vlamt al wekelijks 
bij  Barca B en moet dit jaar ook bij het 

eerste gaan vlammen 

Het was gelijk weer raak. Een Clásico voor de Spaanse Supercopa in 
Barcelona, en dus weer genoeg schoppartijen en mooie steekpassjes voor 
de boeg op een late Augustusavond. Barca speelde in het eigen Camp 
Nou, en was de competitie uitstekend van start gegaan met een 5-1 zege 
op Real Sociedad. Real Madrid daarentegen was blijven steken op 1-1 
tegen Los Che van Valencia. Het zou weer een verhitte avond gaan 
worden, en vanaf het eerste fluitsignaal parkeerde Real de bus in de 
eigen 16 en was het er alleen mee bezig het spel van Barca te ontregelen. 

In de eerste helft lukte dat nog enigszins, want 
tot veel kansen kwamen de Catalanen niet, 
want op wat schoten van Messi en Alexis na 
was het niet veel. Wel verdiende de Chileen 
Alexis eenmaal een penal toen hij werd 
gehaakt. Het vuurwerk werdt bewaard  
voor de 2de helft toen Real Madrid zeer 
onterecht de 1-0 scoorde, uit een hoekschop 
kon Cristiano Ronaldo de 1-0 
binnenkoppen. Deze score bleef niet lang 

staan, want amper 2 minuten later was het CheChe 
Mascherano die met een geweldige crosspass Pedro alleen voor 
Casillas zette, en Pedrito bleef kalm en rondde prachtig af. Toen 
kon de galavoorstelling beginnen in Camp Nou, en de beste man 
van het veld was met afstand Andres Iniesta, die werkelijk elke 
actie goed uitvoerde en de verdedigers van Real samen met 
Busquets steeds weer het bos in stuurde. Lang kon de 2-1 niet 

uitblijken was de unanieme mening onder de Culés. Waar Iniesta met 
geweldige passes strooide was hij nu een keertje zelf dichtbij, en in de 16 
wilde hij na 70 minutten terugkappen, maar werd zijn been 
weggeschoffeld door Sergio Ramos. Dit was wel een duidelijke pingel, 
en dus kon Messi een record breken qua doelpunten in een Clásico, en 
hij stuurde San Iker rustig de verkeerde kant op waardoor Barca weer 
aan de leiding ging. 

 

 

EL CLÁSICO, OH OH 



Barcelona kwam dus op 2-1 
voorsprong, maar de honger was 
nog lang niet gestild bij FCB. Ze 
bleven maar gaan en gaan en de 
arme verdedigers van Reial wisten 
niet meer waar ze moesten lopen. 
Het werd ook nog eens 3-1, want 
Maestro Iniesta soleerde langs een 
horde aan verdedigers en stuurde 
iedereen met zijn 
schijnbewegingen het bos in, om 
vervolgens een passje te geven op 
Iniesta dat werkelijk in de hemel 
thuishoorde. Xavi bleef kalm en 
schoof 3-1 binnen. De fans gingen 
er maar een goed voor zitten en 
wachtten weer op de volgende 
vernedering, en die lijkt er ook te 
komen als Iniesta weer fantastisch 
Messi inspeelt, en Messi vlak voor Casillas staat. Het schot kan echter 
worden gekeerd. Het meest opmerkelijke moment vindt echter plaats in 
de slechte counter op die aanval, als Ronaldo een 3-tegen-2 situatie niet 
weet uit te spelen en de bal rustig bij Adriano in de voeten schuift. Die 
speelt terug op Victor Valdes, en er is geen vuiltje aan de lucht Valdes 
neemt aan, ziet Angel di María naderen en kan de bal rustig 
wegschieten. Maar de Spanjaard kiest ervoor een driedubbele akka te 
willen doen met een aansluitende rabona gevolgd met een rainbow-flick 
flack om het kunstje daarna af te ronden met een 8-dubbele schaar en een 
fake-shot. Geheel toevallig lukt dit niet en valt de bal lullig voor de 
voeten van Di María, die 3-2 scoort en dankzij Victor Valdés is de return 
in Santiago Bernabeú volgende week nog spannend! 

 

 



QPR 

QPR is de slechtste club uit London, dat is niet zo gek want vorig 
seizoen zijn ze pas weer gepromoveerd. En ze degradeerde tot ieders 
verbazing niet weer. Dit seizoen gaan ze weer voor dezelfde  
plek  
Sterspeler: Ji‐Sung Park  

 

Fulham 

Fulham wordt in London ook wel het lelijke eendje genoemd, 
het team is zeker een goede middenmoter die erg graag meedoet om 
de Europa League. Helaas lukte dat dit jaar niet. Maar ze gaan er dit 
seizoen helemaal voor! 
Sterspeler: Clint Dempsey  

 

 

Tottenham 

Tottenham is een fantastisch team. Helaas vertrok Luka  
Modric, en dat deed de club niet ten goede, maar voor 47 miljoen 
was het ook wel een slimme deal. Van dit geld kunnen natuurlijk 
andere spelers worden gehaald. Tottenham won als eerste de FA Cup 
Sterspeler: Emanuel Adebayor  
 
 
 
 
 

 

 

 

The London Clubs 



Arsenal 

Arsenal is de meest succesvolle club uit London. 
Maar zeker niet meer de beste, nadat ze Robin 
Van Persie kwijtraakte. Song ging ook pleite. 
Arsenal moet aan de hendel trekken, na 2 
gelijkspelen tegen Stoke en Sunderland. Het moet 
veranderen, willen ze nog een kans maken op 
Europees voetbal  

Topspeler: Santi Cazorla  
 
 
 
 
 

 
 
 
Chelsea 

Het geld team uit London won vorig jaar de Champions League en de 
FA Cup. Het is een topteam, en na het falen van Villas‐Boas nam Di 
Matteo het heft in handen. Hij bleek goed te passen bij The Blues, en 
mocht blijven. Chelsea is een topteam, het beste team van London 

Sterspeler: Frank Lampard  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Chelsea 
2. Tottenham 
3. Arsenal 
4. Fulham 
5. QPR 



 
 
 
 
Alex Song, de man met een fantastische techniek uit Kameroen. Hij is het 
neefje van half‐bejaarde Rigobert Song, en heeft al heel wat stappen 
gezet. Hij is als sinds 2005 Full‐Prof. Hij begon zijn carrière bij Bastia, en in 
zijn eerste seizoen speelde hij 34 keerm en daarin scoorde hij niet. Na een 
seizoen in de Ligue 1 gaat hij naar Arsenal, waarin hij een goede tijd aan 
het beleven is. In zijn eerste seizoen speelde hij slechts 5 keer, en in het 
2de seizoen speelde hij weer maar 2 keer, waardoor hij werd uitgeleend 
aan Charlton Athletic, daar speelde hij wel 12 keer, maar ook daar komt 
hij niet aan scoren toe. Toch valt hij die 2de seizoenshelft op door zijn vele 
mooie passes. In 2007/08 speelde hij 9 keer, en nu begon hij toch op te 
vallen. Na weer een doelpuntloos jaar gaat hij het seizoen 08/09 met 
goede moed in. Hij speelt maar liefst 31 wedstrijden, en hij scoort dat 
seizoen ook zijn eerste goal, tegen Liverpool in de 6‐3 overwinning. In de 2 
opvolgende seizoenen speelt hij fantastisch, en hij heeft al heel wat 
puntjes voor Arsenal bij elkaar weten te sprokkelen, bijvoorbeeld bij 
Liverpool op bezoek. Arsenal bakte er dat duel helemaal niks van, en door 
een lucky van RVP leek het 1‐1 te gaan woorden, maar in  de laatste 
minuut gaf Song een fantastische pass, waardoor Robin toch zijn 2de kon 
scoren, en waardoor ze de wedstrijd wonnen. Het is een fenomeen. En 
ook Barca weet het, die willen hem wel binnen halen maar die kans is al 
behoorlijk gezakt. Volgens mij is er nog 15% kans dat hij komt, en volgens 
Maarten 2%, dus dat ziet er dus niet zo positief uit. Aan het begin van dit 
seizoen was er nog een rare rechtszaak, want de vriendin van Alex had 
gezegd dat ze door Song van de trap was geduwd. Maar die aanklacht 
werd achteraf ingetrokken, omdat ze zelf van de trap was gevallen. Het is 
een fenomeen, een Afrikaans fenomeen. 

 

 

Alexandre Song: 

Koning uit Kameroen 



In het seizoen 2010-2011 won Racing Genk de Belgische Pro League. 
In dat seizoen maakten twee spelers van de Belgische kampioen 
naam en faam. De een was goaltjesdief Jelle Vossen, en de 2de was 
Kevin de Bruyne, de nummer 10 van de blauwe buffels. Hij 
verdiende dat seizoen een contract af bij Chelsea, maar de Londense 
grootmacht wilde de Bruyne nog een jaar stallen bij Genk, waar hij 
in de Champions League mocht meedoen, en ook tegen Chelsea 
speelde. Genk was dat seizoen tamelijk kansloos in het 
kampioenenbal onder coach Mario Been, en leedt pijnlijke 
nederlagen tegen Valencia en Chelsea, respectievelijk 7 en 5 tegen 0 
in die duels. Wel maakte de Bruyne dus opnieuw een beste indruk, 
en hij werd als aanstormend Belgisch talent gepresenteerd bij de 
Champions League-winnaar. De Bruyne heeft een zeer fraai 
speloverzicht en is de man van de goede steekpass. In het 
kampioensjaar maakte hij Jelle Vossen niet voor niets topscorer van 
Belgie. Beiden mochten al een paar keer meedoen in de elf van de 
Rode Duivels, en deze zomer, in Augustus kan de Bruyne zijn 
kunsten tegen onze kwetsbare defensie laten zien. De Bruyne wordt 
waarschijnlijk eerst verhuurd, wat ook gebeurde met die andere 
Belg bij Chelsea, Thibaut Courtouis, die werd verhuurd aan Atletico 
Madrid. Ook hij speelde bij Genk, dus is dit een bekende voor de 
roodharige. De Bruyne kan niet rekenen op een basisplaats in het 
eerste seizoen, en misschien krijgt het hulpclubje van Abramovich, 
Vitesse hem wel. Het zou qua spel wel een verrijking zijn voor de 
Nederlandse Eredivisie, want dit is zeer zeker een aanstormend 
talent, waarvan we nog veel gaan horen.  

 

 

 

 

Kevin de Bruyne, groeibriljantje



 
 
 
 
 

We beginnen deze battle met Tottenham Hotspur. Arsenal’s Grootste 
rivaal, en dat is niet voor niets. “The Spurs” werden al 2 keer 
kampioen, en wonnen maar liefst 8 keer de felbegeerde FA Cup. 
Tottenham werd in 1882 opgericht door wat cricketboys. Tottenham 
speelt zijn thuiswedstrijden in een voetbaltempel, want White Hart 
Lane is een van de mooiste stadions van Europa. De Spurs vlogen er 
dit jaar helaas vroeg uit in de Europa League, maar Tottenham doet 
ook vaak mee aan de Champions League, en met spelers zoals 
Modric, Adebayor en Bale heeft Tottenham een alleraardigst team. 
Vorig jaar stond het met Kerst 10 punten voor op concurrent Arsenal, 
om de strijd voor de 3de plek, maar die werd net verloren, ze 
eindigden 4de , ook een mooie positie voor een team wat helemaal 
niet zoveel uitgeeft. Tottenham kan geweldige transfers uitvoerenm 
zo werd Bale voor een schijntje opgehaald, en Modric werd ook voor 
weinig geld weggeplukt bij Dinamo Zagreb. Hotspur heeft een rijk 
verleden als het ligt aan prijzen. En ook deze generatie speelt heel 
leuk voetbal. Samen met Arsenal spelen zij het mooiste voetbal van 
de Premier League de derbys zijn altijd heel heftig de laatste derby 
wred 5‐2 voor “The Guns” . Tottenham heeft goede papieren om 
deze battle te winnen.  
 
 
 

 

 

SPURS 
 

  

VS. GUNS

Naam: Tottenham Hotspur FC 

Voorzitter: Daniel Levy 

Trainer: Andre Villas‐Boas 

Landskampioen: 2x 1950‐51, 1960‐
61 

Beker Winnaar: 8x Winnaar: 1901, 
1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 
1991  

Beste speller: Luka Modric 

Grootste Talent: Gareth Bale 



Naam: Arsenal FC 

Voorzitter: Peter Hill‐Wood 

Trainer: Arsene Wenger 

Landskampioen: 1930‐31, 1932‐33, 
1933‐34, 1934‐35, 1937‐38, 1947‐
48, 1952‐53, 1970‐71, 1988‐89, 
1990‐91, 1997‐98, 2001‐02, 2003‐04 

Bekerwinnaar: 1930, 1936, 1950, 
1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 
2005 

Beste speler: Santi Cazorla 

Grootste talent: Alex Oxlade‐
Chamberlain 

Als tweede gaan we naar Arsenal. Het was komen en gaan, dit jaar op 
de transfermarkt bij Arsenal. Er kwamen 3 kersverse spelers bij, maar 
de 2 grootste sterren vertrokken. Het gaat een lastig seizoen worden 
voor “The Gunners”. Ik als Arsenal‐fan (Jacco) vindt het niet moelijk 
om onpartijdig te zijn. Als journalist moet je kijken naar de feiten en 
objectief zijn. Maar goed, Arsenal is een club die 
bijna nooit een prijs pakt, de laatste keer dat 
Arsenal een prijs won was in 2005. Dat is dus al 
een hele tijd geleden. Daar moet verandering in 
komen, maar dat lukt niet als Arsenal dit systeem 
handhaaft. Voetbal draait de laatste tijd veel om 
geld, City en Chelsea doen daarom ook mee in de 
top van de Premier League. Arsenal heeft een 
totaal ander systeem, niet veel spelers kopen. Dat 
klinkt mooi als je het hoort, maar daar mee doe je 
niet mee om het kampioenschap. Arsenal moet 
wat in de komende jaren gaan doen, als ze ooit 
nog een prijs willen pakken. Bekende mensen van 
over heel de wereld zijn fan van hen. Youtuber KSlOlajideBT is ook 
groot fan. Zo was Osamma B. L. ook fan van the Gunners. Het gaat 
erom spannen wie de beste is.  

Het is een moeilijke conclusie als het gaat om trainer. Villas‐Boas. 
Maar als het gaat om prijzen in totaal, is Arsenal de betere. 
Mijn beslissing is dat Tottenham betere spelers heeft en beter  
speelt. Het vertrek van Song en RVP heeft daar ook mee te maken 

The Spurs Winnen  

 

 

 



Ramires Santos do Nascimento is een middenvelder van de Engelse grootmacht 
Chelsea, geboren in 1987. Ramires is een van de weinige artistieke 
middenvelders bij Chelsea, dat normaliter degelijke, saaie balafpakkers 
voortbrengt. Vlak na het WK, tijdens de zomer van 2010 tekende Ramires voor 
de regerende Champions League-winnaar, al was Ramires wel geschorst in de 
finale, door  een gele kaart tegen Barcelona. Tegen Barcelona scoorde de 
nummer 7 met een zeer fraaie stift, waardoor favoriet Barca werd 
uitgeschakeld. Ramires is nu een vaste waarde bij de gele kanaries, en 
reageerde onlangs op de uitspraken van de media, dat Chelsea anti-voetbal 
speelt. "Dit anti-voetbal is niet de normale stijl van Chelsea, we speelden 
alleen op die manier tegen Barcelona. Toen we tegen Napoli speelden en een 
doelpunt nodig hadden scoorden we, terwijl niemand meer in ons geloofde. 
Als we waren meegegaan in het spel van Barcelona dan hadden we vijf of zes 
doelpunten tegen gekregen", vervolgt de middenvelder. "We hadden een 
aantal video's van Barça gezien en besloten voor deze tactiek. We wisten dat 
we ze konden verslaan in de tegenaanval. Als je niet op die manier speelt dan 
kan je ze niet verslaan.’’ Ramires is een sierlijke speler, die fraaie 
passeerbewegingen in huis heeft, en een goed afstandsschot heeft. Hij scoorde 
net zoals tegen Barcelona in de halve finale, ook tegen Benfica in de 
kwartfinale een wereldtreffer. Met een verwoestende uithaal scoorde hij tegen 
zijn oude team.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramires, Kanarie van The Blues 



Ramires maakte pas in 2007 zijn profdebuut, 5 jaren geleden. Hij begon met 
voetballen in Brazilië, bij streekclub Cruzeiro. Hij speelde gelijk bijna elk 
duel, en in 2009/2010 werd hij verkocht aan Benfica, en in dat jaar werd hij 
direct landskampioen.  Met die titel verdiende hij een plek in de uiteindelijke 
WK-selectie, en in alle 3 de groepsduels mocht hij als invaller het veld 
inkomen, in de wedstrijden tegen Portugal, Ivoorkust en Noord-Korea. In de 
achste finale tegen Chili speelde Ramires van begin tot eind, maar in dat duel 
kreeg hij een gele kaart waardoor hij geschorst was voor de kwartfinale 
tegen Holland, die met 2-1 verloren ging. Na dat WK signeerde Ramires Santos 
do Nascimento dus direct voor Chelsea, maar in zijn eerste seizoen op 
Stamford Bridge kon hij zich nog niet direct in de basiself spelen. In het 2de 
seizoen lukte dat wel en won Chelsea dus 2 grote prijzen, de CL en de FA Cup. 
Ramires speelde in de jeugd bij het Braziliaanse Joinville, maar was te goed 
om daar te blijven spelen. Ramires heeft in Maart een nieuw contract 
getekend, maar een tijdje terug weren er aardig wat geruchten dat Ramires 
terug wil naar Cruzeiro, vanwege heimwee. Ook de naam Liverpool viel vaak, 
maar hij lijkt deze zomer niet naar een ander team te willen verkassen. 
Ramires is beweeglijk en zeer atletisch aangelegd, waardoor hij een 
versterking kan zijn voor elke topclub in Engeland. Het is waarschijnlijk op 
dit moment de beste middenvelder die Brazilië heeft. Zijn hoogtepunt moet 
gaan komen op het WK 2014 in eigen land, wanneer hij op het hoogtepunt 
van zijn carrière zit en de Gele Kanaries misschien wel naar de WK-titel kan 
loodsen.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Petr Cech is de beste 
keeper van Londen, en 
staat bekend om  zijn 

helm. 
8,6 

Kyle 
Walker is 
de beste 
RB van de 
PL en is 
een groot 
talent. 
8,3 

David Luiz is 
een sterke 
verdediger 
die goed bij 
Chelsea past. 

7,5 

Hij is zeker 
geen 

fenomeen, 
maar beter is 
er niet in 
Londen. 
6,9 

Frank Lampard Gareth Bale  Cazorla

Ramires

Eden Hazard  Bryan RuizOlivier Giroud



Dit seizoen in de Premier League wordt vast en zeker weer gaaf. Er 
waren zoveel toptransfers, en ook onze Nederlandse helden gaan 
weer een grote rol spelen in de PL dit 
seizoen. We hebben dus veel om weer 
naar uit te kijken dit jaar. Hoe gaat Robin 
van Persie het doen in Manchester, kan 
Jan Vertonghen de PL aan? Gaat het dit 
jaar weer tussen de clubs uit 
Manchester, of iemand anders? 

 

Wie zal het zeggen. Ikzelf volg de Premier League niet zo, mijn 
focus gaat meer uit naar wat FCB doet in het weekend. Krijgen we 
weer legendarische uitslagen zoals United‐City 1‐6, 
United‐Arsenal 8‐2, en Arsenal‐Spurs 5‐2? De grote deals op de markt 
zijn de transfers van Robin Van Persie naar United, Santi Cazorla naar 
Arsenal, en City houdt zich nog opvallend rustig op de bank. Ook 
haalt Chelsea toptalenten binnen zoals Hazard en Oscar. 
 
 
 
 

MAARTEN’S PL



Wie o wie? Mijn voorkeur gaat uit naar Manchester City, en ondanks 
de vele aankopen heb ik een liefde voor de club, met prachtige 
spelers zoals David Silva, Yaya Touré, Balotelli en mijn favorietje 
Vincent Kompany. In dat prachtige babyblauwe tenue zijn ze mijn 
Engelse favoriet. Ook de Spurs vindt ik altijd attractief voetbal spelen, 
maar een echte titelkandidaat? Ik denk het toch niet. De titels van 
Chelsea kunnen geen toevalstreffer zijn, want de aankopen van de 
club zijn doelgericht. Niet meer de bus parkeren, maar met creatieve 
aankopen zoals Hazard en Oscar willen ze nu echt gaan vermaken. 
Koningskoppel Rooney‐Van Persie, dat is waar iedereen over spreekt, 
maar vorig jaar maakte United geen beste indruk op mij. Al met al 
wordt het weer een zeer leuk seizoen, met genoeg topduels! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hartstikke leuk en aardig, die transfermarkt, maar je weet vast niet waar 
iedereen nu speelt. Alle toptransfers, uit het buitenland zie je hier, en ook 
een beetje aandacht voor de Nederlandse transfers! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERNIEUWS 

14  M. 
4 M.

43 M. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Vragen aan… Martine de Schutter 
1: Wat heb jij met voetbal? 
Ik heb helemaal niets met voetbal, maar doordat mijn 
zoon een grote passie voor voetbal heeft, weet ik er ondertussen  
heel veel van, en begin ik het zonder te merken leuk te vinden. 
2: Van welke voetballer ben je het meest onder de indruk? 
Ik heb 1 keer FC Barcelona gezien in het stadion, en toen  
werd ik betoverd door Messi die toen 4 maal scoorde. 

‘’Wesley Sneijder is creepy’’ 
3: Wat vind je van de spelerssalarissen? 
Te gek voor woorden dat zulke jonge mensen zoveel verdienen. 
Met al dat geld kan je armoede de wereld uithelpen. 
4: Welke sporter was vroeger jouw idool? 
Geen een, ik vond sporten niets. Ik hield meer van boeken lezen. 
5: Heb je ooit een wedstrijd gevoetbald? 
Ik heb ooit weleens op de camping meegespeeld. 
6: Welke speler of coach past qua karakter bij jou? 
Ik denk Pep Guardiola, want hij houdt net zoals ik van goede boeken en 
lekkere thee, en Iniesta omdat hij zijn eigen wijnboerderij heeft. 
7: Welke voetballer vindt je een beetje eng? 
Wesley Sneijder, vanwege al zijn tattoo’s is hij heel creepy. 
8: Wat vindt je qua sfeer het leukste stadion? 
Het stadion van Barca, door de ontzettend leuke familiesfeer. 
9: Waarom sponsor je de 12de man? 
Ik vind het een echt kwaliteitsblad. 
10: Wat vindt je van Mario Balotelli? 
Wie is dat?  
Ga naar de site van onze hoofdsponsor,  
aidsactioneurope.org!  

 

 

[MARTINE DE 
SCHUTTER IS ONZE 
HOOFSPONSOR] 



 

 

 

 

 

1: Op welke datum is Andrea Pirlo geboren? 
A: 21 Augustus            B: 34 November           C: 19 Mei 
2: Hoeveel competitieduels heeft Pirlo voor Milan gespeeld? 
A: 421    B: 139      C: 279 
3: Bij welke van deze teams heeft Pirlo NIET gespeeld? 
A: Inter Milan        B: AC Milan       C: Palermo 
4: Welke van deze hobby’s zijn van Pirlo? 
A: Shoppen     B: Basketbal        C: Schaken 
Mail je antwoord naar de 12de man! Hier zijn weer wat nieuwe 
voetbalplaatjes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZTASTISCHE QUIZ
Ditmaal in onze superquiz, een exclusieve prijs. Een nepshirt 
van het nieuwe thuisshirt van FC Barcelona ter waarde van 

17,95, bedrukt met Messi! Stuur je antwoorden naar 
de12deman@hotmail.nl! Win deze topprijs! 


