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Louis van Gaal is de nieuwe hoofdtrainer van het Nederlands Elftal. De 
trainer was eerder werkzaam bij onder andere AZ, Ajax, Bayern Munchen, 
en ook nog het Nederlands Elftal, eerder deze eeuw. Louis is een beetje 
eigenaardig, een beetje mal. Kolderiek is een mooie omschrijving voor zijn 
zeer overdreven toespraken en acties langs de zijlijn. Slim vind ik de 
keuze van Bert van Oostveen niet, en mijn voorgevoel werd alleen nog maar 
extra bevestigd toen Van Gaal zijn allereerste duel direct verloor tegen 
de Belgen, die ook nog eens zonder ster Kompany speelden. Maar het 
meest lachwekkende aan de hele heisa rond van Gaal was wel de eerste 
persconferentie, toen de ex-bokser met het intellectuele brilletje voor de 
tafel van Oranje ging zitten, om vervolgens doodnormaal elke journalist 
van racisme te beschuldigen. Van Gaal legt aardig de nadruk op zichzelf, en 
ziet zichzelf als een uiterst getalenteerde man, waar de rest hem toch 
vooral ziet als een loslopende maniak. Zijn toespraak was lachgas voor de 
kijker, en Van Gaal wilde iedereen even duidelijk maken dat het de beste 
technische staf was die ze hadden, een staf die HIJ had uitgezocht. Met 
de beste dokter, een dokter die HIJ had uitgezocht, en natuurlijk met de 
allerbeste voetballers, de spelers die HIJ had uitgezocht. Na deze 
toespraak was iedereen het ermee eens dat het nog een heel zware 2 jaar 
gaan worden op weg naar het WK in Rio, als Van Gaal bij iedere vraag van 
een journalist eerst die journalist zijn moeder moet beledigen. 

‘’Een technische staf die IK heb uitgekozen’’ 
De duels deze voor de EK-kwalificatie gaan nog erg belangrijk worden, 
maar ik denk dat de KNVB de verkeerde keuze heeft gemaakt met het 
aanstellen van deze zelfingenomen kwal. Maar de tijd zal het leren, we 
weten in ieder geval dat Louis back is. 
Dit was een column die IK heb uitgekozen om te schrijven 

 

 

COLUMN MAARTEN
 



 

 

Hallo allemaal. We gaan dit tijdschrift weer beginnen met onze 
maandelijkse columns. ik ga het hebben over de afgelopen 
transferperiode, want er waren veel opvallende transfers, en ook 
hartstikke veel. De meest opvallende vind ik komen uit Rusland, 
want Zenit heeft zich de gehele transferperiode stil gehouden 
maar op de Deadline‐day sloeg de Russische grootmacht toch 
weer toe, want Axel Witsel en Hulk verkasten naar Zenit. Maar 
City was wel stil, want er werd geen enkele grote speler gehaald. 
Barca heeft ook geen grote spelers toegevoegd aan het team, 
alhoewel Jordi Alba en Alex Song toch geen verkeerde spelers zijn. 
Bayern haalde Javi Martinez voor 40 miljoen euro van Bilbao. Real 
Madrid was ook aanwezig, en ze kochten Luka Modric, en huurde 
Michael Essien van Chelsea. QPR uit Londen, is toch een zeer 
kleine club, maar ze kochten maar liefst 11 spelers. Berbatov, Park 
en zelfs Julio Ceasar gingen naar dit Londense team. Waar 3 jaar 
geleden City op de geldmarkt bijkwam, zijn nu de Parijzenaren 
erbij gekomen. Lavezzi, Ibrahimovic, Thiago Silva en Lucas 
maakten de overstap naar het Franse team. Veel mensen zijn 
tegen het geld van de sjeiks, maar als je goed nadenkt, verspreidt 
het geld op een gegeven moment naar de kleinere clubjes, 
waardoor eigenlijk iedereen er profijt van heeft. Toch is het lullig, 
voor de andere Franse teams die nu in de Ligue 1 spelen, want die 
hebben totaal geen geld tegenover het handelshuis van PSG. het 
doet mij goed dat we weer begonnen zijn met voetballen, zo kan ik 
weer mateloos genieten van teams zoals Barcelona. Was het maar 
zo´n feest, dat iedereen voetbalde zoals Barca. Zo sportief, zo 
mooi, het is gewoon fantastisch zoals dit team speelt. 
Nog veel plezier met dit tijdschrift 

COLUMN JACCO 



De wedstrijd van de maand is dit keer de 
toppartij tussen Valencia CF en FC 
Barcelona. Barcelona moest zich in een 
nogal leeg Camp Nou herstellen van de 
2-1 nederlaag om de Supercopa tegen 
Real Madrid, maar het spel liep niet al te 
lekker. Al heel vroeg in het duel moest 
Dani Alves het veld verlaten met 
opnieuw een blessure. Voorafgaand aan 
deze wedstrijd werd Andrés Iniesta 
geërd met zijn UEFA Award, en hij 
poseerde er nog even vrolijk mee op het 
veld. Iniesta nam daarna weer plaats op 
de bank. Barca begon matig aan het duel, 
en de aanvallen liepen niet erg soepel. 1 
keer slechts kwamen ze er in de 1ste helft 
echt vol doorheen, toen Lionel Andrés 
Messi met een balletje Cesc Fábregas 
alleen voor de uitblinkende Diego Alves 
zette, maar Fábregas wilde met een stiftje 
de bal in het doel toveren, en hij zag zijn 
artistieke poging tegen de paal 
verdwijnen.    

 

 

 

 

 

 

Wedstrijd V/d Maand



 

Na 23 minuten was het dan toch raak in deze matige pot, voor de 
hardwerkende Catalanen. Een zondagsschotje van Adriano, op de rand 
van de 16 vloog pardoes over Diego Alves heen en verdween in de 
kruising. Het was het allereerste doelpunt voor Adriano in Camp Nou, 
want zijn voorgaande Golatos scoorde hij steeds in een vreemd 
stadion. Ook speelde vandaag Alexandre Song voor het eerst in de 
basis bij de Catalaanse grootmacht. De Kameroener speelde een 
uitstekende partij voor Barcelona, en leed nauwelijks balverlies. De 
eerste helft was aardig slaapverwekkend, maar de 2de helft werd er ook 
niet veel beter op. Cesc miste nog een grote kans, maar tot meer waren 
beide teams niet in staat. Het mooiste moment van de 2de helft was de 
panna met de hak van Xavi bij Guardado, die bij de zijlijn direct een 
lesje in nederigheid kreeg. Barca behield dus de maximale score en de 
eerste plek, met 9 uit 3. Het staat nog steeds 5 punten voor op rivaal 
Real, dat het met plek 11 moet stellen. Nu is er een interlandstop maar 
in Oktober komt de Clásico er weer aan, en dan zal alles weer 
ontbranden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zlatan. Zlatan het fenomeen. Geboren in een buitenwijk van Malmö. 
In 1981 word hij geboren, en al op 6‐jarige leeftijd maakt hij met 
kinderlijk gemak een panna bij de jongen van zijn buurtclub,  
Malmö Boll & Idrottsförening. De kleine Zlatan, die nooit echt klein is 
geweest, blijkt een superster te zijn. Met zijn lange haar valt de spits 
erg op. 3 jaar later word hij gescout door de club van zijn 
geboortestad Malmö FF. In de jeugd gaat het fantastisch met de 
boomlange zweed. In 1999 is zijn debuutjaar, voor hem en voor 
Malmö een jaar om nooit te vergeten. Hij speelt tijdens zijn 

debuutjaar niet erg veel, slechts 6 keer wist 
hij minuten te maken dit seizoen. 
Het tweede jaar gaat het al stukken beter 
met de Zweed, en hij speelt 26 maal en 
scoort daarin 12 keer. Vanaf dat seizoen 

volgt Ajax deze spits. Hij begint het seizoen nog wel bij Malmö, maar 
na 8 wedstrijden in Zweden verhuist hij naar Amsterdam. In het 
eerste seizoen van Ibra scoort hij in 24 wedstrijden 6 keer, en dat is 
nog niet de top van de spits. Toch wint hij dit jaar zijn eerste prijs, en 
die prijs is de KNVB‐Beker. In het 2de seizoen bij de 
Amsterdammers scoort hij het dubbele eindaantaal van 
wat hij vorig jaar deed. Dit seizoen was het ook het 
eerste jaar dat hij kampioen werd met zijn team. In het 
volgende seizoen scoort hij weer 13 keer, waarvan de 
mooiste ongetwijfeld die tegen NAC, waarin hij met een fantastische 
solo 8 man, plus de keeper omspeelt.  

Juventus merkt dit op, en hengelt Ibra binnen. 
In 2 seizoenen Juventus scoort hij 23 keer, een enorm aantal. In die 2 
jaren pakt hij ook 2 keer de titel, en het is de 3de keer voor Zlatan dat 
hij het kampioensfeest mag vieren.  

Zlatan Ibrahimovic, Zweed 



Toch zoekt hij een nieuwe uitdaging, en die kon hij vinden bij een 
ander Italiaans topteam, genaamd Internationale. Het sterrenteam 
van Jose Mourinho, is een heilige veste voor Ibra. In 3 seizoenen Inter 
groeit hij uit tot de held van Italië, en in die tijd won hij 5 prijzen. 
 3 keer was het raak met de kampioensschaal, en 1 keer de supercup. 
Het machtigste jaar was dan wel 2009, want 3 van de 5 prijzen 
werden in dat jaar binnengesleept. In Augustus 2009 breekt er 
wereldnieuws uit, want Laporta, de president van Barcelona wil 62 
miljoen bieden voor dit fenomeen. En daar nog eens bij, Samuel 
Eto’o. Dat is ongelooflijk veel geld voor de gestoorde 
speler. De echte Barca‐fans vreesde al voor een 
doemscenario, want Pep Guardiola is een sociale 
man, die alleen maar teamspelers mensen in het 
team wilt hebben, en toen kwam hij opeens 
tegenover een zelfingenomen kwal te staan.  
Hij kon scoren, dat deed hij ook. 16 keer.  
Maar het klikte niet goed tussen de 2 totaal 

andere culturen. Hij 
wordt verhuurd aan 
Die club nam hem over, en na 1 jaar huur 
kocht de Milanese club hem dan ook echt. 
Hij kon lekker draaien in dit team, en het 
leek een droomclub voor hem. Maar het 

grove geld moest er tussen komen, want PSG nam de Zweed over.  
Hij speelt maar kort voor de oliesjeiks in Parijs, maar scoorde er al 
wel op los in de duels die hij speelde. Het is een geweldige speler. 
Maar wel een tikkeltje gek  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FOOTBALL FUNNIES 

Ik ben Theo, de 
allersnelste speler 

ter wereld! 

Jij hebt echt veel 
humor Theo! 

Stomme 
Nigel! 

Ja, maar jij 
speelt vals 
Usain! 

Hé Boltie! Jij gaat volgend jaar 
toch tegen mij voetballen? Dan 
zijn de volgende spelen waar jij 
aan mee doet de Paralympische 

Spelen! Haha! Doe eens 
normaal Pepe! 



 
DE START 
FC Barcelona was in het seizoen 2007/2008 slechts derde 
geworden, en het was ook het laatste seizoen van 
hoofdtrainer Frank Rijkaard, die vertrok. De geruchten 
waren volop aanwezig wie de nieuwe trainer zou gaan 
worden bij de Catalaanse grootmacht, maar de naam 
Josep Guardiola had niemand aan zien komen. Hij was nu 
trainer van FC Barcelona B, en behaalde met dat team 
veel promoties naar hogere divisies. Hij begon zijn 
trainerscarrière bij het grote Barca tegen Hibernian, een 
Schots team. Hij gaf gelijk zijn visitekaartje af met een 
overtuigende 6-0 overwinning, Hij won alle 6 
vriendschappelijke duels, en ook nog eens met 
monsterscores en een ontketende Messi. Toen was Wisla 
uit Polen de tegenstander, en die werden over 2 duels ook 

simpel weggezet door het team van Pep.  Was het de opmaat voor een superseizoen? Die 
vraag werd niet direct beantwoord in de eerste speelronde, toen Guardiola zijn 
competitiedebuut had tegen Numancia, en direct met 1-0 onderuit ging. Nadat het thuis 
tegen Sociedad ook nog 1-1 werd begonnen de twijfels over Pep Guardiola al te komen, 
en op bezoek bij Gijon moesten ze wat waarmaken. Het werd een verpletterende 1-6, en 
Messi scoorde 2 keer. Het was de opmaat voor 9 zeges op rij, met veel grote scores zoals 
6-0, 5-0 en 6-1. Op 13 december vond de allereerste Clásico onder leiding van 
Guardiola plaats, die als koploper het duel begon. Barcelona stond gek genoeg al maar 
liefst 9 punten voor op rivaal Real voorafgaand dat duel, en bij een zege werd het verschil uitgebreid naar 12. 
Barca was wel de betere, maar tot de 83ste minuut was er weinig gaande. Toen scoorden Eto´o en Messi nog en 
zo werd het 2-0 in de allereerste Clásico onder leiding van Josep Guardiola. Barcelona was dat seizoen superieur 
aan Madrid, en leek freewheelend op de titel af te stevenen. Maar een thuisnederlaag tegen Espanyol en een pak 
op de broek bij Atlético Madrid (4-3) brachten Real toch weer wat dichterbij Barca. Zeker toen een week voor de 
Clásico in Bernabéu Barca ook nog eens gelijkspeelde in Valencia. Iedereen dacht bij Madrid weer terug te zijn 
in de titelrace, en toen in Bernabéu Real op voorsprong kwam leek het even een heel pijnlijk einde te gaan 
worden voor Barca. Maar het werd een legendarische match, met uiteindelijk 6 Barca-goals, met 2 van Henry, 2 
van Messi, en ook goals van Pique en Puyol. Met de 2-6 werd Real Madrid van het kastje naar de muur getikt, en 
uiteindelijk werd de titel veiliggesteld. Barca stond na de landstitel ook in de bekerfinale tegen Athletic Bilbao, 
en ook de Basken werden met 4-1 weggetikt. Het leek hét seizoen te gaan worden van FCB, en de triple was 
binnen handbereik. Totdat Barcelona op 6 mei 2009 voor de halve finale van de Champions League een 
returnduel tegen Chelsea moest spelen, en het slechtste spel van het seizoen liet zien. Het team was veel te 
slordig en had geluk dat het na een rode kaart voor Abidal 10 minuten voor tijd slechts 1-0 stond, want Chelsea 
was al meerdere keren oog in oog met Valdés gekomen. Barca was slechts, kreeg geen kansen en had in 90 
minuten geen enkel schot op de goal. Totdat de 93ste minuut plaatsvond, en Messi na een slechte voorzet de bal 
nog maar eens bij Iniesta legde, die het eerste schot van Barcelona op doel loste. Boem! GOAL! Barca is 
slechter, bagger, maar gaat dankzij de kleine tovenaar Ini alsnog naar de 
finale in Rome! Een sprookje komt uit voor Barcelona, want het team 
pakt in het eerste jaar onder Guardiola gelijk de triplete, want United 
wordt in de finale met 2-0 aan de kant gezet. Wat een start van Guardiola, 
en Barca lijkt nog vele jaren te kunnen genieten van de meestercoach die 
het Tique-Taqa heeft teruggebracht bij Barcelona, want hij was het die 
het korte combinatiespel perfectioneerde en het team zo liet voetballen. 

 

DE 4 JAREN VAN PEP GUARDIOLA 



SEIZOEN NUMMER 2 
Guardiola won in zijn eerste seizoen 3 prijzen, en kan 
met zijn FCB het eerste team ooit worden dat 6 prijzen 
in een seizoen wint. Want ook de Spaanse en Europese 
Supercup kunnen worden gewonnen, net zoals het WK 
voor clubteams. De eerste 2 prijzen winnen ze al 
direct, want de Spaanse Supercup wordt gewonnen 
tegen Bilbao, dat weer wordt geslacht over 2 duels. 
Ook de Europese Supercup wordt in de verlenging 
gewonnen tegen Shaktar Donetsk, als Pedro de enige 
treffer scoort. In December is ook het WK voor clubs, 
waar Barcelona zichzelf in de halve finale ontdoet van het Mexicaanse Atlante, met 3-1, en in de finale wordt 
ook gewonnen van Estudiantes, al lijkt dat lang niet het geval. Pas in de 89ste minuut scoort Pedro de 1-1, 
waardoor een verlenging noodzakelijk is. In die verlenging maakt Messi met zijn borst de 2-1 en zo bezorgt hij 
een WK aan FCB. In de competitie is Barcelona dat jaar superieur, want het haalt 99 punten en loopt slechts 1 
nederlaag op tegen Atlético Madrid. De eerste maanden komt Barca probleemloos door in de competitie, en de 
eerste test is dus pas op 29 november 2010, als Real Madrid bezoekend is in Camp Nou. De superaankoop van 
die zomer is Zlatan Ibrahimovic, die tot de winterstop nog wel overweg kan met de trainer, en ook de winnende 
scoort in de Clásico, maar langzamerhand zie je de breuken ontstaan in de samenwerking met Ibrahimovic, want 
Guardiola is niet gediend van grote ego’s, en zet Zlatan vaker dan hem lief is op de bank. Guardiola krijgt ook de 
Trainer Of The Season Award van de UEFA, en is op weg een grote held te worden. Zeker als hij ook dit seizoen 
weer met zijn 99 punten kampioen wordt, en hij krijgt volop lof in de voetbalwereld. Wel wint hij dit jaar niet de 
Copa Del Rey, want hij wordt al in de 1/8ste finale uitgeschakeld tegen Sevilla door een 2-1 thuisnederlaag. Pep 
krijgt concurrentie om zijn toptrainersschap van José Mourinho, die ook tegenstander is in de halve finale van de 
Champions League tegen de Catalanen. Mourinho wint het thuisduel met 3-1, door een duidelijk 
buitenspeldoelpunt van Diego Millito. Pep moet dus thuis wat rechtzetten, maar een goal van Pique is niet 
genoeg, en de goal van Bojan wordt in de laatste minuut onterecht afgekeurd, waardoor Mourinho wint en met 
Inter de triple wint. Guardiola geeft niet op, want de andere toppers worden dit jaar wel gewonnen. Ook de 
return in Bernabéu tegen Madrid levert een zege op, en het wordt een 2-0, door treffers van de dat jaar superieure 
Pedro en de net zo uitblinkende Messi, die ook nog eens vier maal scoort tegen Arsenal. 

 

 

 

 

 

 

 

Het is toch een succesvol seizoen voor Pep, maar nog niet zo goed als het seizoen 2010/2011…. 
In de volgende 12de man, de 4 jaren van Pep Guardiola deel II, met zijn laatste 2 seizoenen als trainer, met de 
legendarische 5-0, 3-4-3, Abidal en nog veel meer stukjes! 

 

 



 

 

 

1: Ben je gelukkig dat je bij HSV speelt? 
We zijn echt dolblij dat we bij HSV spelen, en hiervoor speelden we bij een 
amateurclub. 
2: Is dit het allereerste grote toernooi voor jullie? 
Nee, we speelden hiervoor ook al toernooien in Spanje en Frankrijk. 
3: Zijn jullie blij dat jullie door zijn? 
Het was voor ons vandaag heel erg spannend, we zijn wel goed maar in de 
ochtend is het lastiger, daarom verloren we ook. Maar naarmate de dag 
vordert komen we beter in ons spel, we hebben een goede teamgeest, en 
daardoor komen we ondanks de nederlaag toch naar de volgende ronde. 
4: Zijn jullie in het echt ook voor HSV of voor een ander team? 
Op dit moment speelt HSV niet goed, maar je moet altijd achter je club blijven 
staan. Verder zijn we voor City, Real Madrid, Barca en de Spurs. 
5: Zijn jullie goed genoeg het toernooi te winnen? 
We hebben een sterke wil tot de finale komen, maar we gaan voor de halve  
6: Is het een kick om voor de 1‐malig kampioen te spelen? 
Het geeft wel een kick, en we weten dat we moeten winnen om door te gaan. 
7: Wie vindt je de beste speler in de wereld? 
Neymar en Cristiano Ronaldo 
8: Is er een goede teamsfeer? 
Er is een heel goede sfeer, maar ook veel onderlinge strijd. 
9: Hebben jullie er nog zin in? 
We hebben altijd zin om te voetballen.  
10: Vonden jullie dit een leuk interview? 
Ja, we vonden dit leuk om te doen.  
 

 

 

 

10 VRAGEN AAN…
Tobe en Marcel zijn 2 grote talenten 
van het Duitse HSV. Ze werden door 
onze journalist Jacco geïnterviewd 
tijdens het jeugdtoernooi de United 

Jeugd Cup  



 
 

Samir Nasri: 

Samir Nasri, een kleine jongen uit het centrum van Marseille.  
De spelverdeler begon zijn loopbaan in 
de stad waar hij werd geboren, Marseille 
Bij Olimpique maakte hij zijn debuut, in 
2004. Al direct was Samir niet meer weg 
te denken in het eerste team van 
Marseille. Hij werd het eerste en het 2de 
jaar bij de club gekroond tot 
publiekslieveling van Olimpique 
Marseille. “De kleine Prins “ werd in 2004 
ook kampioen, met Frankrijk onder 17.  
In de jaren daarna ontwikkelde hij zich 
steeds meer, en in 2008 was het dan 
zover. De stap naar het buitenland kwam eindelijk, en hij zag Arsenal 
als stapje naar de echte top van het voetbal. Na een zeer 
respectievelijke 4 jaar, waarin hij 121 keer meedeed en 11 keer 
scoorde, wordt het wonderkind nu echt serieus genomen door de 
hele wereld. Samir was fan van ‘’The Gunners’’, maar hij kon de stap 
naar Manchester City niet weerstaan, en in 2011 verliet hij Arsenal, 
en hij vertrok naar City. Dat was een slimme zet van de Fransman, 
want hier kon hij nu al zijn eerste en zijn 2de prijs binnenslepen.  
Samir is pas 25, en zit dus net voor zijn hoogtepunt. Blijft hij bij de 
oliesjeiks of gaat hij toch naar Madrid of Barca? 
 Het is een echt Frans fenomeen, van wereldkaliber!  
 
 
 
 

Spelersbattle Samir Vs. David



David Silva 

De 2de deelnemer in deze spelersbattle, en dus ook degene die het 
gaat opnemen tegen Nasri, is David Silva. Een fantastische 
middenvelder, een echt pareltje voor het voetbal! Deze opmerkingen 
krijgt hij vaak te horen in Manchester. De spelverdeler uit 

Arguineguín begon zijn carrière in Valencia. 
In zijn eerste seizoen, komt hij nog uit voor 
Valencia B. Hij speelt in dat seizoen 14 keer, 
een scoort daarin 1 maal. Valencia ziet dit 
jochie als een groot talent, en vind hem te 
goed voor het B‐team. Daarom wordt David 
verhuurd aan SD Eibar, en in dat seizoen 
komt hij al beter uit zijn voeten, en in 35 
wedstrijden scoorde de “pony” 5 keer. Hij is 
klaar voor een stapje hoger, dat meldt de 

scout van Valencia aan het bestuur. Celta De Vigo was de volgende 
stap voor hem, en in dat seizoen maakte de Spanjaard zoveel furore 
dat hij klaar was voor het eerste elftal. Na 4 succesvolle jaren bij 
Valencia is hij klaar voor de volgende stap, en dat is het steenrijke 
City. In 2 seizoenen speelt hij fantastisch, en na een goed EK is  
David Silva eindelijk een speler van wereldtop! 
De winnaar van deze spelerbattle is David Silva, omdat hij technisch 
net wat beter is dan de Fransman, en ook meer scorend vermogen 
heeft! 

 

De winnaar van deze spelersbattle  

 

 

  



De beste jeugdopleiding van Nederland ligt in havenstad Rotterdam. 
Sportclub Feyenoord staat al jaren bekend om het brengen van 
toptalenten uit de eigen jeugd, en op de Feyenoord Acadamy vinden er 
elk weekend vele trainingen plaats. Van de 6-jarigen tot de 16-jarigen, 
elk team is vertegenwoordigd door de Rotterdammers. Wij duiken 
dieper in de afkomst van de Jeugdopleiding, in dit speciale onderzoek. 

1: De selectie 

Jeugdopleiding van Wereldtop 
Uit de spelersselectie van Feyenoord is maar liefst 11 man 
van de 26 uit eigen jeugdopleiding. Dat is maar liefst 42 
procent van de selectie. Dat is top voor Nederlandse 
begrippen. In vergelijking met PSV is dat top, want de 
Eindhovenaren hebben maar 9 procent eigen jeugd in de 

selectie. Ook de Spaanse grootmacht Real Madrid heeft maar 9 procent eigen jeugd. 
Dat maakt de prestatie van Feyenoord zo bijzonder. Het blijft in Europa alleen achter 
op Barca, met 68 procent eigen jeugd.  
2: De Staf 
Ook bijzonder aan Feyenoord is, dat de vier hoofdtrainers van de eerste selectie, 
allen bij Feyenoord hebben gespeeld. Dat presteert bijna geen club in het 
hedendaagse voetbal. De trainers kennen allemaal de Feyenoordstijl, en brengen dat 
over op de selectie. Patrick Lodewijks, Van Gastel en Van Bronckhorst zaten allen in 
hetzelfde voetbaltijdperk, waardoor ze de stijl van een paar jaar geleden, waarin ook 
Feyenoord de UEFA Cup won konden overgeven op deze talentvolle selectie. Ook in 
de jeugd zijn veel echte clubmannen, zoals Roy Makaay, voormalig beste spits ter 
wereld, hij traint de 
spitsen in de A1. 
 3: Prijzen Jeugdopleiding 
De jeugdopleiding van 
Feyenoord is volgens 
velen de beste van dit 
land. Feyenoord won al 3 
maal op rij de Rinus 
Michels Award voor de 
allerbeste jeugdopleiding! 

Het geheim van… Feyenoord 



4: Feyenoord Academy 
De Feyenoord Academy. Dat 
is waar alles gebeurt in 
Rotterdam‐Zuid. Hier wordt 
aan alle leeftijden training 
gegeven, en alle jonge 
talenten spelen hier  
s ’zaterdags hun wedstrijdjes. 
Van de allerkleinsten tot de 
A1, iedereen hier wordt 

getraind door ex‐voetballers of specialisten van een zeer hoog niveau. Het 
trainingscentrum heet Varkenoord, en is een hightech centrum met veel prachtige 
grasvelden. Meer dan 10 velden om te ballen, en het is hier altijd druk. Soms komen 
de selectiespelers een kijkje nemen op Varkenoord, en ex‐toppers van Feyenoord 
zoals Robin Van Persie en Leroy Fer keren nog geregeld terug. Er zijn 5 Wetravelden, 
3 kunstgrasvelden en 1 Natuurgrasveld. Er zijn ook fitnesszalen en kleedkamers. Ook 
is er een heel erg speciale methode waarvan Feyenoord gebruik maakt, om spelers 
beter te maken, en ook hun mentale gesteldheid op te krikken. Deze methode heet 
het spelervolgsysteem, waarbij Feyenoord video‐opnames maakt van trainingen, 
wedstrijden, en ook zorgt voor een goed vervoer naar de club, een goede studie en 
videomateriaal voor de speler zodat hij zichzelf kan bekijken en zich kan focussen op 
een aantal verbeterpunten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5: De top 5 bij Feyenoord opgeleide spelers 
1: Giovanni Van Bronckhorst 
2: Ben Wijnstekers 
3: Johan Boskamp 
4: Robin van Persie 
5: Leroy Fer 
  

 

 

 

 

 

6: Het nawoord van onze redacteuren 
Jacco Meeuwis: ‘’Ik vind Feyenoord de mooiste club van Nederland, en het 
is ook zeker een genot om al die jonge spelers over het veld te zien lopen. 
Ze zouden precies een elftal neer kunnen zetten, met zelfopgeleide 
spelers. Het enige wat bij Feyenoord nog ontbreekt is een leider.  
Maar Feyenoord kan heel goed zonder een leider.’’ 
 
Maarten de Schutter: ‘’Net zoals in Barcelona is de jeugdopleiding van 
Feyenoord van internationale top. Het was leuk dit onderzoek te doen, en 
hopelijk ben jij wat meer te weten gekomen over hoe het nou allemaal zit 
daar. Dit onderzoek kost natuurlijk wat tijd en moeite, maar het was erg 
leuk om te produceren. Ik fascineer over de manier van werken bij 
Feyenoord, want het zijn allen ex-spelers die de kleine talentjes trainen. 
Daar leer je veel meer van!’’  

 

 

 



FC Barcelona telt vele talenten in het  
b-elftal van de catalanen, en de leider, de xavi van dat elftal is sergio 
roberto. De kleine middenvelder heeft ook al verscheidene optredens 
gemaakt in het eerste, en wordt dit jaar een voltallig lid van de selectie. 
Hij is ook afkomstig van la masia, de jeugdopleiding van barca. Roberto is 
net zoals een ander groot talent van barca, isaac cuenca geboren in het 
plaatsje reus in Catalonie. Roberto scoorde tot nu toe al 1 treffer in de 
champions league, in de met 4-0 gewonnen match tegen bate borisov. In 
2009 werd hij 3de met spanje op het wk-17, en in de achste finales scoorde 
roberto een hattrick tegen burkina faso. Deze harde werker kan in de 
toekomst een serieuze bijdrage gaan geven aan het goede voetbal van 
barca, en hij werd niet voor niets verkozen tot man of the match in het 
duel tegen sampdoria om de joan gamper cup. Hij zal door de komst van 
alex song wel minder gaan spelen, maar nu kunnen ze bij barca b nog een 
paar maanden blij zijn. 

 

 

 

 

Tobias Sana is het nieuwe talent in het Nederlandse voetbal.  
De gloednieuwe Ajacied lijkt de strijd met Viktor Fischer te gaan 
winnen, maar Viktor kan nog altijd een eindsprint inzetten om toch 
nog een basisplaats binnen te slepen. Maar het Finse wonderkind 
begon uitermate goed aan dit seizoen, met al 3 
doelpunten waarvan 2 wonderschoon waren. Hij 
is tot nu toe bezig met een sterk seizoen, maar 
toch moet hij het nog eventjes waar gaan maken 
in Amsterdam. Tobias valt ook erg op door zijn 
belachelijke haar, ook daar kreeg de jongeling 
veel kritiek op. Toch is hij met zijn kleine postuur 
pijlsnel, en kan daarmee zo de backs van Willem 
II, PEC Zwolle en VVV helemaal wegtikken. 

Sergio Roberto, motor Barca B 

Tobias Sana, Fins Fenomeen



Voordat Sana in de hoofdstad van ons kaaslandje terecht kwam, 
speelde hij in Zweden, bij IFK Göteborg. Daar heeft hij zichzelf 
helaas nooit kunnen bewijzen, dus voordat hij in Amsterdam terecht 
kwam, werd hij voor een jaar bij Qviding IF gestald. Daar scoort hij 5 
keer, en dat was het startsein voor Ajax om hem binnen te halen, en 
dat lukte met succes, want op 1 Augustus was het zover, toen tekende 
hij het contract in de Amsterdam ArenA. Deze speler kan uitgroeien 
tot een fantastische speler voor Ajax! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
In de allereerste aflevering van Stadionspeurtocht gaan we naar het 
San Siro. Waar ik (Jacco) deze zomer ben geweest. Hier kom je 
allemaal leuke feitjes te weten over deze voetbaltempel! 
Cijfer: 8,5 

 

 

 

 

 

Stadionspeurtocht 

Wist je dat…  

Er een shirt van Luis Figo in het 
museum hangt. Hij speelde in het 
shirt van Internazionale. En dit shirt 
vonden de Milanezen blijkbaar heel 
bijzonder! 

Het San Siro is een van de mooiste 
voetbalstadions ter wereld. Met de 
h l il di i

Wist je dat… 

Er een schilderij van Silvio Berlusconi 
in het museum hangt. Dit hangt er 
omdat de ex‐premier voorzitter van 
de club is, en hij vond zichzelf zo’n 
goede baas, dat hij zichzelf liet 
schilderen en ophangen aan de 
muur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie van de 12de man was op 16 September aanwezig in het 
Galgenwaardje, waar FC Utrecht het PSV van Dick Advocaat op bezoek 
kreeg. Het werd een ongelofelijk enerverende pot in Utrecht, en vooraf 
liepen wij langs een verkoopkraampje, en omdat wij natuurlijk de Mihai 
Nesu Foundation steunen kochten wij daar een vlag van onze favoriete 
Roemeen! Daarvoor hadden we ook al de spelersbus van PSV opgewacht, 
maar de spelers beloofden handtekeningen na afloop, al kreeg Jacco wel 
een hand van Gini Wijnaldum. Het kon beginnen in de Galgenwaard, en het 
werd een fantastische match! De hele Bunnikside stond achter FCU, en dat 

zorgde direct voor veel mogelijkheden. In het eerste 
kwartier speelde Utrecht fantastisch, en bleef het PSV 
maar naar achteren drukken. Dat kwam helaas niet tot 



uiting op het scorebord, want de vele goede hoekschoppen van Oar konden 
met name door Van der Hoorn niet verzilverd worden, die in die eerste 
helft eerst een bal vanaf een meter of vijf over joeg en daarna de paal 
teisterde met zijn kopstoot. Eigenlijk had PSV Eindhoven bizar weinig in te 
brengen vandaag! Tyton startte het tijdrekken bij doeltrappen eigenlijk al 
vanaf het allereerste fluitsignaal, maar wij bleven positief. Vooral onze 
held Cedric van der Gun was superieur in de eerste helft, en het lag aan de 
Zweedse stuntelaar Gerndt en Van der Hoorn dat Utrecht niet met een  
1-0 voorsprong de rust in ging. Toen begon de tweede helft vandaag, en 
ook nu was Utrecht zo goed bezig, en kon PSV niet ontsnappen. De komst 
van Memphis Depay voor Drieske Mertens bracht wel wat spanning bij 
Utrecht, want hij had vele vlugge voetbewegingen in huis. Al vroeg in deze 
match had Anouar Kali een gele kaart gekregen van Blom, na een opstootje, 
en Kali dacht zeker niet na toen hij een onbesuisde tackle op Lens beging. 

 

 

 

 

De Utrechter kreeg van Blom zijn tweede prent, maar wel terwijl van der 
Hoorn onderuit was geschoffeld. Utrecht moest dus verder met 10, maar 
kwam wonderbaarlijk genoeg wel 
op voorsprong met deze 10 man! 
Dave Bulthuis, de echte 
straatvechter van FCU kopte 
Utrecht op 1-0, zo leek het 
tenminste. Er was veel speculatie 
wie hem nu scoorde, Bulthuis, 
Oar of een eigen goal van Bouma. 
In ieder geval moest Utrecht nu 
stand houden, en Alexander 
Gerndt beging een werkelijk 



oliedomme actie, door Van Bommel van achteren te schofferen, en ook hij 
moest met rood inrukken. 9 tegen 11, maar zelfs nu kon PSV geen potten 
breken. Het was wachten op het eindsignaal, en toen dat had geklonken 
barstte er een groots feest los. Iedereen verkeerde in ongelofelijke 
extase, en de vreugde was groots. Na afloop gingen Maarten en Jacco 
weer wachten op de spelers van beide teams, en zo konden zij 
handtekeningen scoren van Michael Mols, De Kogel, Tyton, Mertens, 
Wijnaldum, Hutchinson en Matavz. Ook gingen wij op de foto met Fredje 
Bouma. Al met al een onvergetelijk middagje Galgenwaard!  

 

 

 

 

 

De Quizzzzzz 
Welkom bij deze nieuwe quiz. De winnaar van de vorige 
quiz, daar zullen wij contact mee opnemen, en bij deze 
nieuwe quiz kun je in het mailtje de prijs weer lezen! Mail je 
antwoord naar de12deman@hotmail.nl, wil je kans maken 
op de mooie prijs! 
1: Wat is Poule D in de Champions League in 2012/2013? 
A: Ajax, Real, City, Dortmund B: Barca, Benfica, Celtic, Moskou 
2: In welke plaats is Sergio Roberto geboren? 
A: L’Hospitalet B: Arenys de Mar C: Reus 
3: Wat was de uitslag tijdens de eerste wedstrijd onder Pep Guardiola? 
A: 6-0  B: 5-0  C: 6-1 
4: Welk rugnummer krijgt Niklas Moisander bij Ajax? 
A: 25 B: 5 C: 4 



 
 

 

 

 

 

 

 

Wilhelminapark 45 
3581 NL‐Utrecht 
Tel: 0302512171 
Mail: info@aa‐advocaten.nl 
Aa & Koers Advocaten! 


