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De 12de man 4: April 
1: Voorkant 
2: Inhoudsopgave 
3: Nieuwsflits 
5: Clubweetjes Roda JC  
6: Vergeten Voetballer 
7: Column Maarten 
8: Thierry Henry, Gunner! 
10: Poster Pep Guardiola 
11: Mascherano, waterdrager 
12: Keita, voor Abi! 
14: Landon Donovan, held 
15: 10 vragen aan… 
16: Penya 
18: Interview Mihai Nesu 
20: Spelersbattle 
22: Wedstrijd v/d maand: Barca‐Real 
24: Quiz… 
 

Seydou Keita 
Blz.12 

EXCLUSIEF: 
INTERVIEW MET MIHAI NESU 
Blz.18 

Landon Donovan 
Blz.14 

Penya‐bijeenkomst 
Blz.16

De voetbalplaatjes! 
De 12de man is een nieuwe actie begonnen, 
want van April tot Juni kun je onze 
voetbalplaatjes sparen. 10 toppers zijn te 
krijgen, waaronder Iniesta, Henry, Nedved 
en anderen. Bij elk magazine krijg je 1 pakje 
met 4 kaartjes, en je kunt losse pakjes 
bijkopen voor 25 cent per pakje. Als je nog 
maar 1 of 2 plaatjes moet kun je die ook per 
stuk kopen voor 10 cent per stuk. Veel 
spaarplezier. Degene die als eerste zijn 
collectie compleet heeft, wint een 
trainingsset met pionnen, hesjes en een 
fluitje! 

Bronvermelding: 
Roda JC Kerkrade 
Fanclub Barcelona 
MIHAI NESU FOUNDATION 
PICS UNITED 
GOOGLE 

Met speciale dank aan: 
TeamM: Onze hoofdsponsor 
Mihai Mircea Nesu: Interview 
Hans van der Aa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

NieuwsFlits
1. Lionel Messi 
2. Andres Iniesta 
3. Xavi 
4. Cristiano Ronaldo 
5. Sergio Busquets 
6. Carlos Puyol 
7. Javier Mascherano 
8. Robin Van Persie 
9. Kevin‐Prince Boateng 
10. Ronaldinho 

Grootste  stijger 

Naam: Javier Mascherano  

Oude plek: 18 

Nieuwe plek: 7 

Hij doet het geweldig, hij lijkt 
zichzelf in de basis bij Barca 
te knokken 

Grootste daler 

Naam: Angel di maria 

Oude plek 28 

Nieuwe plek: 56 

Angel di Maria heeft een 
mindere fase maar hij stelt 
zich ook verschrikkelijk aan. 

Een ruzie tussen Ribery en Robben 
lijdt tot grote problemen. Het 
verhaal gaat dat Ribery  in de rust 
van Bayern‐Real Madrid robben 
heeft geslagen omdat ze eerder in 
de wedstrijd ruzie hadden wie een 
vrije trap zo nemen. De situatie 
Robben blijft onduidelijk, want hij 
heeft nog steeds zijn contract niet 
verlengd en de clubs staan voor hem 
in de rij 



Column Pep Guardiola 
‘Het aanstellen van Guardiola is een hele domme zet’. Dat was wat Johan 
Derksen zei, toen Pep Guardiola in de zomer van 2008 werd aangetseld 
als nieuwe entrenador van de Catalanen. Zoals zo vaak, zat Johan er 
volledig naast. Pep Guardiola won in 4 seizoenen 13 prijzen uit de 
mogelijke 15, en dat kunnen er nog 15 uit 18 worden. 4 jaar lang heeft hij 
alles gegeven voor het team, voor de club, en nu gaat hij de historie in als 
de meest succesvolle trainer aller tijden bij Barcelona. De uitvinder van 
het Barca‐spel, de 3‐4‐3, Messi in de spits, hij heeft Barcelona na een 
prijsloze tijd het beste elftal aller tijden gemaakt. Onder hem straalden 
Sergio, Iniesta, Pique, Pedro, Alexis, en natuurlijk Lionel Messi. Maar de 
tank is leeg voor Pep. Het is Jose gelukt. 2 jaar lang sneren uitdelen naar 
de Catalaan, en nu heeft hij Guardiola weggepest. Hij is leeg. Moet weer 
even opladen. Hij, de man waar iedere jeugdige Barcelona‐fan mee is 
opgegroeid zit er straks niet meer. Het leek alsof hij nooit weg meer kon 
gaan. Maar het was toch zover, op vrijdag 27 april in het jaar 2012 
bevestigde hij de geruchten dat hij na 30 juni zijn functie als trainer van FC 
Barcelona neerlegde. Nog 5 resterende wedstrijden, en het team gaat 
deze allemaal winnen, speciaal voor Josep Guardiola, de meest historische 
trainer aller tijden, de Messi van de trainers. Tito Vilanova volgt hem op, 
boezemvriend van Peppie. En zo houd Barcelona vast aan de filosofie die 
onder Guardiola werd ingezet. Waarom kopen als je de toppers in eigen 
huis hebt. Hij laat Tito voor de onmogelijke opdracht hem te evenaren, 
want de successen van Pep gaat nooit iemand meer halen. Ook bij mij 
vloeiden de tranen en was de verslagenheid groots. Net zoals bij Iniesta, 
Sergio, Pique. Allemaal dankzij Guardiola zulke grote spelers. Pep heeft 
het beste team aller tijden gekweekt, en heeft ze geleerd op eigen benen 
te staan voor als Pep er niet meer is. De afsluiting is de bekerfinale tegen 
Bilbao, toepasselijk omdat het tegen Guardiola´s leermeester Marcelo 
Bielsa is. Pep heeft van hem geleerd, en dat doorgegeven aan zijn 
manschappen. Ik wil je bedanken voor al die prachtige jaren, diep in mijn 
hart. We zullen je nooit vergeten. Adios Pep! Bedankt voor alles. Heel erg 
bedankt voor alles. Gracies Pep. Maarten 



6 finales voor Roda JC 

Roda JC speelde in haar historie al zes bekerfinales (de laatste in 2008 tegen Feyenoord, 
2-0 nederlaag red.), waarvan er twee werden gewonnen. 
 
De eerste keer dat de Kerkradenaren in de finale stonden was al in 1976. PSV was toen 
de tegenstander.Ondanks dat Roda JC de wedstrijd niet wist te winnen mocht het toch 
'Europa in' aangezien PSV tevens het lanskampioenschap mocht vieren. In de eerste 
ronde van de Europacup II verloor Roda JC in twee legendarische wedstrijden van RSC 
Anderlecht. 
 
De 2 bekerfinales die Roda JC in haar voordeel wist te beslissen, in 1997 en 2000, 
resulteerden in ware volksfeesten in Kerkrade. De finale van 1997 tegen Heerenveen is 
zonder meer de meest gedenkwaardige van de 2. Niet alleen omdat het de eerste was, 
maar ook omdat de wedstrijd alles in zich had. In een schitterend gevecht op het veld en 
een fantastische sfeer op de dichtbevolkte tribunes kwam Roda terecht als winnaar naar 
voren: 4-2. In 2000 was het NEC dat met 2-0 terug werd gewezen.  
de statistieken in Europa 
gespeelde wedstrijden 
36 
gewonnen wedstrijden 
15 
gelijk gespeeld 
4 
verloren wedstrijden 
17 
doelpunten voor 
61 
doelpunten tegen 
47 
  

• Alle vier de nederlagen in de KNVB beker‐finale waren tegen de traditionele top drie. 
• De 10‐0 overwinning op Hapoel Beër Sjeva was de grootste ooit in een UEFA‐cupwedstrijd 
• Roda JC is sinds 1973 onafgebroken actief in de eredivisie. Daarmee doen ze, buiten de 

traditionele top drie en FC Utrecht, het langst onafgebroken mee in de eredivisie. 
• De laatste UEFA‐cupwedstrijd die Roda JC speelde, vond plaats op 28 februari 2002. 

Europese grootmacht AC Milan werd in eigen huis met 0‐1 verslagen. 
• Voor het seizoen 2010‐2011 werd Accon‐avm als nieuwe hoofdsponsor gepresenteerd. 
• Vanaf het seizoen 2010‐2011 speelt Roda JC definitief onder de naam Roda JC Kerkrade, dit 

ter ere van de gemeente Kerkrade die de club heeft gesteund met de financiële problemen. 

 

CLUBWEETJES RODA



 
 
 
 

Rafi Marquez, deze naam zal een echte Barca-fan 
niet snel vergeten. Een vechtersbaas uit Mexico 
die met de bal geweldige dingen kan doen. Hij had 
een beetje een gezicht als een dief, maar dat 
was hij niet. het was een geweldige verdediger 
die in de verdediging bij Barca een goed plekje 
had. Hij maakte zijn debuut al op 17 jarige 
leeftijd voor Atlas Guadalajara, en al snel 
maakte hij de overstap naar AS Monaco daar 
werd hij 2 keer kampioen bij. Toen ging hij naar 
de Catalaanse grootmacht. Daar kwam hij gelijk 
Carlos Puyol tegen. Van af toen waren ze 
vrienden en elke aanvaller, wilde het liefst voor 
die wedstrijd geblesseerd zijn, want door die 
sterke jongens zou je niet komen. Toen in 2008 
Pique kwam was Marquez verleden tijd, en na 
242 duels nam hij afschijd van FCB. Hij 
verruilde Barca voor NY Redbulls, waar hij 
waarschijnlijk zijn carrière zal beëindigen. Het 
is een blijft een groot fenomeen.   

 

 

 

 

 

Vergeten  Voetballer:  

Rafael  Marquez    



COLUMN MAARTEN 
Dit is ongeveer mijn handschrift, Dus schrijf ik deze column zo. U bent van mij 

gewend, dat mijn column voor 99,78 procent over Barca gaat.  
(Ik ben behalve geweldig columnschrijver ook nog eens rekenwonder! 
Niet dus) Vandaag dacht ik, laat ik eens gek doen, ik houd mijn column dit 
keer voor maar 99,77 procent over Barca. Ik wil in deze column graag wat 
aandacht besteden aan een held, een held die al zo veel overwonnen 
heeft. Weinig aandacht gaven we het vorige magazine aan hem, Eríc 
Abidal. De lezer weet vast wel dat Abidal vorig jaar een levertumor opliep, 
en moest vrezen voor zijn carrière. Wonderbaarlijk genoeg keerde hij na 6 
weekjes terug, en had hij de tumor opgeborgen in een beker, de 
Champions League, die hij heen en weer wiegde alsof het zijn kind was, 
die avond op Wembley. Dit seizoen merkte je niets van zijn emotioneel  

zware tijden en tegen Real scoorde hij zelfs de winnende goal! Maar 
helaas, het slechte nieuws kwam weer, want Abi moest helaas  een 
levertransplantatie ondergaan. Zijn neef schonk Eríc een deel van 
zijn lever. Maar terugkeren bij Barca gaat een lastig verhaal worden. 
Maar als je ziet wat ‘onze’ Abi allemaal al heeft overwonnen, dan 
moet dit toch ook goed gaan. Toch? 
Dus ben ik er enorm trots op dat ik de fraaie handtekening van de 
Fransman heb weten te bemachtigen, tijdens mijn laatste bezoek 
aan Camp Nou. Abi gaat knokken, en hij komt wel weer! Toch? We 
leven nu nog in onzekerheid, maar hij traint nog gewoon mee bij de 
Blaugrana’s. En dat doet hij straks ook weer. Toch? We weten niets 
zeker, maar Abi is een vechtersbaasje! Met een klein hartje. En dus, 
speciaal voor Abi, denken we op DIT moment, terwijl u dit leest aan 
Eríc Abidal, rugnummer 22 van FC Barcelona, linksback of 
centrumverdediger, met de Franse nationaliteit en het 
Moslimgeloof. AnimsAbi! En let maar op, straks staat hij in de Alianz 
Arena, op een trap weer te stralen met die bokaal, na een 
verpletterende overwinning op Real. Toch?  

 



Thierry Henry, Fransman in hart en nieren. Maar nog meer Gunner in hart 
en nieren. Thierry Henry heeft in zijn loopbaan bij Arsenal meer als 
200 goals gescoord voor de Gunners. Hij bezorgde de Gunners 
eindelijk weer prijzen, en keerde begin dit jaar als King Henry terug 
in Londen, tot ieders verrassing. Hij speelde begin dit jaar 7 
wedstrijden, en scoorde 3 belangrijke goals. Henry begon zijn 
carriére bij AS Monaco, en scoorde daar in 105 duels 20 maal. Bij 
het Italiaanse topteam Juventus scoorde hij slechts 3 maal. Daarna 
kwam die zeer belangrijke transfer naar Arsenal. Hier won hij maar 
liefst 3 FA Cups en 2 landstitels. Maar ook aan de liefdesverhouding 
tussen Arsenal en Henry kwam helaas voor de Gunners een eind, en 
de nummer 14 van Arsenal vertrok voor 24 miljoen euro naar 
Barcelona, om daar voor een vol Camp Nou voor 30.000 man te 
worden gepresenteerd. In het eerste seizoen onder Rijkaard ging 
het slecht met de Catalanen, en zat de legende niet goed in zijn vel. 
Wel scoorde hij een hattrick in de uitwedstrijd tegen Levante. Maar 
ondanks dat het slecht liep met Barca scoorde de Fransman in dat 
seizoen 12 keer in 30 duels. Bij Frankrijk was zijn status nog altijd 
legendarisch. Daar is hij ook topscorer aller tijden en loste hij tegen 
Litouwen Michel Platini af, die 43 keer het net vond. In 123 
interlands scoorde Thierry Henry 51 keer, en was hij verliezend WK‐
finalist op het WK 2006. Maar hij kende ook dieptepunten met 
Frankrijk, bijvoorbeeld op het WK 2010 waarin Frankrijk slechts 1 
punt behaalde. Dat WK was bereikt met dank aan Henry, want in de 
kwalificatiereeks werd het in Ierland 0‐1 voor Frankrijk en omdat het 
in Frankrijk 0‐1 voor Ierland werd moest er worden verlengd. In die 
verlenging maakte Henry een handsbal, maar hij werd goedgekeurd 
en William Gallas kon het beslissende doelpunt maken. Henry kreeg 
toen veel kritiek over zich heen en zei dat het eerlijk was om de 
wedstrijd over te spelen. De FIFA luisterde niet naar zijn suggestie 
en liet Frankrijk deelnemen aan dat dramatische WK. 

 

THIERRY HENRY, GUNNER 



Bij Barcelona kwam Henry eindelijk tot leven in het seizoen 08/09. Hij 
maakte 23 treffers in dat seizoen, en met Barcelona won hij de 
Triple met het allermooiste voetbal ter wereld. La Liga werd 
gewonnen en Henry’s hoogtepunt was een 2‐6 overwinning in 
Santiago Bernabeu, tegen Real Madrid. Hij scoorde 2 maal, de 1‐1 
en de 4‐1. Henry’s eerste treffer was een kalme schuiver langs San 
Iker, maar zijn mooiste was dus de 4‐1, toen hij vanaf 25 meter de 
bal met een prachtige curve langs de ver uitgekomen Casillas 
schoof. De Copa werd behaald en Henry scoorde 1 treffer in de 
finale tegen Bilbao. In de CL scoorde hij belangrijke treffers in de 
1/8ste finale tegen Lyon uit en thuis, tegen Munchen thuis en Henry 
speelde ook in de basis in de Champions League‐finale tegen 
Manchester United, waartegen hij zijn laatste goal voor Arsenal 
scoorde. Nu kwam hij niet tot scoren. Het daaropvolgende seizoen 
werd hij de basis uitgespeeld door Pedrito en vertrok hij na dit 
seizoen als held naar New York Red Bulls, waar hij in zijn eerste 
seizoen alweer op dreef was en 16 maal  scoorde in 37 duels. Toen 
kwam dus die legendarische uitleenperiode voor Arsenal, dat hem 2 
weken eerder had geeerd met een heus standbeeld. Henry scoorde 
dus 3 maal, waaronder de winnende bij zijn debuut, de 7‐1 tegen 
Blackburn en de belangrijke 2‐1 in de 90ste minuut op bezoek bij 
Wigan. Hij is nu dus weer terug in de US, en scoorde in de eerste 5 
duels van het nieuwe seizoen alweer 7 maal! Henry is dus ook te 
sparen bij onze voetbalplaatjesactie!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Javier Mascherano is een Argentijnse voetballer 
uit het stadje San Lorenzo. Mascherano 
debuteerde in 2002 in het eerste elftal van 
River Plate. Al snel was hij een van de 
drijvende krachten van de Argentijnse topclub. 
In 2004 speelde hij met het Argentijns elftal 
bij het toernooi om de Copa América (verliezend 
finalist), de Olympische Spelen (goud) en het 
WK 2006 (kwartfinale). In juni 2005 vertrok 
Mascherano voor 15 miljoen euro naar het 

Braziliaanse 
Corinthians. 
Mascherano werd vóór 
het seizoen 2006/2007 
samen met Carlos 
Tévez overgenomen 
door het Engelse West 
Ham United. Bij deze 
club kwam hij 
nauwelijks tot spelen 
en in februari 2007 
tekende de Argentijn 
bij Liverpool FC. 
Voor deze overstap 
was wel de 
goedkeuring van de 
wereldvoetbalbond 
FIFA nodig, aangezien 
een speler normaal 
niet twee keer binnen 
één seizoen van club 
mag wisselen. Maar 



liverpool kreeg er geen spijt van. Mascherano 
speelde goed en scoorde heel regelmatig, maar 
vooral in verdedigend opzicht deed hij het 
goed. Zo goed dat de Catalanen het opmerkte en  
in 2010 kwam een akkoord tussen Liverpool, FC 
Barcelona en Mascherano zelf, voor een overstap 
naar Barcelona voor 30 miljoen euro. Het was 
een dramatische start voor Mascherano passen 
waren slecht, ze kwamen niet aan. Hij was heel 
erg zwak in de lucht eigenlijk was het een  

 

verschrikkelijke miskoop maar zo rond begin 
2012 ging het beter en beter. En uiteindelijk 
was het een volwaardig Barca lid, die altijd 
heel erg bruikbaar is in de  verdediging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seydou Keita, een keiharde werker die vaak 
beloond word in prachtige wedstrijden. In 1997 
kwam Keita bij de jeugdopleiding van Olympique 
Marseille. In 1999 debuteerde de middenvelder 
voor deze club in de Ligue 1. Vervolgens 
speelde Keita in Frankrijk bij FC Lorient en RC 
Lens. Met FC Lorient won de Malinees in 2002 de 
Coupe de France. Bij RC Lens schopte Keita het 
tot aanvoerder van de ploeg. In 2007 werd Keita 
gecontracteerd door Sevilla FC, waar hij in 
zijn eerste seizoen een vaste waarde was en de 
Supercopa de Espana won. In mei 2008 vertrok de 
Malinees voor 14 miljoen euro naar FC Barcelona 
Met FC Barcelona won hij in 2009 de Spaanse 
landstitel, de Copa del Rey, de UEFA Champions 
League, de Supercopa de Espana, de UEFA 
Supercup en het wereldkampioenschap voor clubs. 
In 2010 werd de landstitel ook gewonnen. Keita 
scoorde dit jaar nog een prachtige goal maakte 
tegen gijon. Het is een wereld mens, Met een 
groot hart 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Landon Donovan is de meest beroemde Amerikaanse voetballer aller 
tijden, en ook de beste aller tijden. Landon Donovan is aanvallende 
middenvelder bij regerend kampioen L.A. Galaxy, waar hij ook 
aanvoerder is en in de kampioenswedstrijd de winnende treffer 
binnenschoot. Hij heeft al verscheidene uitstapjes gehad naar 
Europa, naar Bayer Leverkusen, Bayern Munchen en ook Everton, 
waar hij begin dit jaar terugkeerde en gelijk weer de 
publiekslieveling werd. In Amerika heeft hij een ongeëvenaarde 
reputatie, en in het nationale elftal van de Amerikanen is hij in 128 
wedstrijden maar liefst 45 keer trefzeker geweest, waardoor hij al 
een tijdje topscorer aller tijden is, doordat hij begin 2008 Eric 
Wynalda afloste. Donovan is al 5 speeljaren op rij voetballer van het 
jaar in de Amerikaanse competitie, voor sterren als Beckham en 
Henry. Ook van alle Amerikanen is hij al 3 maal de besten geweest, 
en ging die prijs tussendoor alleen naar Clint Dempsey en de 
verschrikkelijke spits Jozy Altidore. In het seizoen 2011 werd hij 
topscorer van LA met 12 treffers in 23 duels. In het jaar 2008 was hij 
het meest trefzeker, met 20 goals uit 25 speelduels. Wat grappig is 
is dat Donovan eenmaal de Mexicaanse griep heeft opgelopen, 
toepasselijk genoeg een dag nadat het Amerikaanse elftal tegen 
Mexico had gespeeld! Zijn carrieretotaal is 111 treffers in 270 duels!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDON DONOVAN, HELD



10 vragen aan… Kin Ho Cheung 
Wat is je favoriete voetballer? 
Lionel Messi 
Welk land gaat Euro 2012 winnen? 
Nederland natuurlijk. 
Wie is de beste trainer aller tijden? 
Pep Guardiola natuurlijk. 
Wie is beter, FC Barcelona of Real Madrid? 
FC Barcelona is veel beter. 
Wat is het mooiste stadion ter wereld? 
Camp Nou 
Wie is de beste scheidsrechter ter wereld? 
Viktor Kassai, die vorig jaar de CL Finale Barcelona-United floot. 
Wat is je favo Eredivisieclub? 
Ik ben voor Feyenoord. 
Gaat Feyenoord de poulefase van de CL halen? 
Ja, ik hoop erg dat ze het halen. 
Denk je dat John Guidetti bij Feyenoord blijft? 
Ik hoop het wel, anders heb je een beetje zoals Ryo Miaichi.  
Wie wint de Champions League-finale tussen Bayern en Chelsea? 
Ik denk dat  Chelsea wint als ze net zoals tegen Barcelona met z’n elven 
op de doellijn gaan staan, en dan scoren ze uit de counter.  

 

 

 

 

 

 
 

 



PENYABIJEENKOMST VITESSE. 
Zoals elk half jaar was er ook nu weer een bijeenkomst voor alle in 
hart en nieren Barcelona‐fans, ditmaal georganiseerd in het 
Arnhemse stadion van Vitesse. De vorige keer dus bij NAC Breda, en 
ook nu was het weer oppietoppie gezelligheid. Tenminste, 
voorafgaand aan het duel dat uiteindelijk het nekschot van het 
seizoen bleek te zijn. De sfeer was goed, en oude bekenden werden 
weer getroffen, zoals voorzitter Peter Goedbloed, die wij verraste 
met een prachtig cadeau. En Pieter Mascherano, een grote fan van 
de verdediger, die wij vroeger zo’n lachwekkende flop vonden maar 
nu steeds meer zijn respecteren. En natuurlijk onze tattoo man Jo! 
Onze vriend was weer van de partij en na een goed gesprek met al 
onze oude bekenden kon de match beginnen! De afloop is bekend, 
en dus was de sfeer na afloop niet opperbest. En dan hadden we 
ook nog een loterij voor de boeg! Wij mochten ons cadeau verloten, 
dat vier winnaars kende. Andere topprijzen waren een stenen logo, 
2 door Leo Messi gesigneerde shirts, verschillende tenue’s en nog 
veel meer natuurlijk. Ikzelf won een handig tasje, waar ik toen 
amper van genoot vanwege de enorme deceptie. De afloop was 
slecht, maar de volgende keer gaan we zekerste weten weer! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit jaar gingen we weer naar de penya van de 
fanclub, van FC Barcelona. Dit keer was het in 
de Gelredome, en dat had een lange weg. We 
gingen in de binnenstad van Arnhem wat eten. 
Dat  was erg lekke en vervolgens gingen we naar 
de Penya. De eerste die we zagen was onze goede 
vriend Peter Goedbloed. We hadden een leuk 
kletspraatje. Vervolgens gingen we naar binnen. 
Daar waren we nog maar even of er was een 
rondleiding. We gingen door het stadion lopen. 
De rondleiding was niet heel spectaculair, want 
het was vooral een rondje lopen. Maarten en ik 
gingen op de plek van Chanturia zitten. Toen we 
terug waren zagen we onze goeie vriend Ro 
Rooden. We hadden een leuk praatje, en toen 
kwamen we de grootste Mascherano fan tegen, 
Pieter.  We hadden allebei een weddenschap. Die 
van mij was dat Thiago en Tello niet zouden 
spelen (dat gebeurde op wonderlijke wijze wel, 
en maarten’s weddenschap was dat messi zou 
scoren (dat gebeurde ook niet) Maarten en ik 
gingen toen de kinderquiz doen beide schopte we 
het tot te finale, maar daar verloren we. De 
wedstrijd begon bijna, de stemming zat er goed 
in. Maar dat hielp helemaal niks… 

 

 

 

 

 



hier is het dan. Een exclusief interview met Mihai Nesu. Met dank aan 
Mihai Nesu. In ons vorige magazine hebben wij ook al veel aandacht aan de  

 contactpersonen Frans Eenjens en Hans van der Aa hebben wij via de mail 
Mihai onze vragen kunnen stellen. Hier is het interview! 
 

Wanneer heb je het idee gekregen om je eigen Foundation op te richten? 
Dat idee kreeg ik vlak na mijn blessure, zo ongeveer een maand na mijn 
blessure. 
Wat wil je op het einde bereiken met je Foundation? 
Ik hoop dat er geen einde zal zijn voor mijn Foundation en ik wil graag zo 
veel mogelijk mensen helpen. 
Was je emotioneel toen de Utrecht-supporters zo voor je zongen op je 
verjaardag? 
Ik ben altijd emotioneel als ik zie hoe de supporters mij steunen. 
Wie was als kind jouw grootste idool? 
Ik had geen idolen, maar mijn favoriete voetballer als klein jongetje was 
Edgar Davids. 
Is het geen idee voor jou om een jeugdteam bij FCU te gaan coachen? 
Ik weet het niet. Nu is dat niet mogelijk. 
Wat vind je van de verdediger van Real Madrid, Pepe? 
Pepe is een zeer goede verdediger met een beetje Zuid-Amerikaanse stijl en 
temperament. Soms is hij wel een beetje gek. 
Wie is de beste voetballer die jij ooit in je team had? 
Dat was verdediger Christian Chivu bij het Roemeense Elftal. Hij speelt nu 
bij Inter. 

 

 

 

 

 



Laatst heb je je eigen voetbalschool geopend, ‘Balgevoel’. Is deze 
voetbalschool misschien ook een idee om in Roemenië te starten? 
Misschien, maar het is een idee voor de toekomst. 
Heb je genoten van het gala voor jou in Februari? 
Ja het was een geweldige avond. 
Waarom is het shirt te koop bij Ralph Sports in Nieuwegein, maar niet bij 
een bekendere winkel in Utrecht? 
Omdat Ralph Sports een van onze sponsoren is. 
Wie zou je graag nog als ambassadeur bij je Foundation willen voegen? 
De ambassadeurs die we nu hebben zijn al geweldig. 
Had je in je jeugd ook nog andere hobby’s, of was je een echt 
voetbalbezeten kind? 
Ik hield als kind ook veel van LEGO en Nintendo. 
Wie is de beste speler waar je ooit tegenover hebt gestaan in een wedstrijd? 
Dat is Edison Cavani van Napoli, geweldige spits. 
Wie is op dit moment je favoriete speler? 
Ik geniet erg veel van Barca-verdediger Dani Alves. 
 
Wij willen Mihai Nesu heel erg bedanken voor dit interview, en om onze 
dank te laten blijken zullen we vaak het logo van zijn Foundation in ons blad 
zetten. Steun Mihai dus ook allemaal, en kijk zeker een keer op 
www.mihainesufoundation.com! Nogmaals bedankt voor de meewerking 
van Mihai! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



De spelersbattle van deze keer is die tussen de koning van Milan, Kevin‐
Prince Boateng en de Kroatische baltovenaar van Tottenham 
Hotspur, Luka Modric. 2 spelers op dezelfde positie, maar wel met 
totaal verschillende stijlen. Wij nemen ze onder de loep, wie is er 
nou beter? 
 
Kevin‐Prince Boateng 

Kevin‐Prince Boateng speelde al sinds zijn 7de bij de toen nog Dutise 
topploeg Hertha BSC, en werd voorafgaand aan het seizoen 2007‐2008 
voor maar liefst 15 miljoen euro’s verkocht aan het Londense Tottenham 
Hotspur. Maar slechts 15 potjes kon hij spelen voor de Spurs, na het 
aantrekken van Mido en het wegpleuren van Darren Bent de meest 
domme actie ooit van de Spurs, want hij vertrok naar Portsmouth, waar 
hij in Duitsland zeer onder druk stond, toen hij in de wedstrijd Portsmouth  
tegen Chelsea tegenstander en sterspeler van de Duitsers Michael Ballack 
blesseerde, waardoor hij niet mee kon naar het WK. Boateng speelde op 
dat WK met Ghana TEGEN Duitsland, waardoor mensen begonnen te 
denken aan een complottheorie. Zijn broertje Jerome, spelend bij Bayern 
was toen zo kwaad dat hij hem nooit meer wilde zien. Na dat uitstekende 
WK vertrok hij naar Genua, waar hij gelijk werd verhuurd aan Milan. Daar 
werd de Ghanees publiekslieveling, omdat hij een beetje een rare kwast 

is. Echt populair werd hij toen 
hij met een 3‐0 achterstand 
tegen Lecce in 14 minuten 3 
ballen in de kruising schoot 
waardoor het 3‐3 werd. In de 
CL schoot hij tegen Bate en 
Arsenal de bal in de kruising, 
maar zijn mooiste goal was in 
Milaan tegen Barca. In 1 keer 
uit de lucht aannemen, met de 
hak langs Abidal en met een 
kanonslag in het net. Boateng 
heeft 26 tattoo’s, en noemt 
zichzelf ‘The Ghetto Kid’. Een 
rare meneer, maar o zo goed! 

 

SPELERSBATTLE: Prince‐Luka



Johan Cruijff. Al heel zijn leven word Luka Modric zo genoemd. Hij heeft 
rugnummer 14, een briljante balbehandeling en lijkt qua uiterlijk precies 
op de Nederlander. Cruijff van de Balkan. De kleine middenvelder begint 
bij Dinamo Zagreb, in de Kroatische hoofdstad. Zijn debuut voor Kroatie 
was in 2006, toen dus nog spelend voor de club uit Zagreb. In het jaar 
08/09 vertrok Luka na een uitzonderlijk EK naar Tottenham, en in 2010 
verlengde hij zijn contract tot en met 2016. Het seizoen 07/08 was 
vooralsnog zijn meest trefzekere seizoen, met 13 treffers. Hij is meer de 
man van de beslissende steekpass, terwijl Prince een echte 
doelpuntenmaker is. De steekpass van Modric is geweldig, en 
snelheidsmonsters zoals Gareth Bale, Aaron Lennon en Emmanuel 
Adebayor profiteren daar optimaal van. Op het aankomende EK zit Kroatie 
in de poule met Spanje en Italie, dus zit de kwartfinaleplaats van 2008 er 
dit maal niet in. Maar wie weet stunt het team, onder leiding van de 
nummer 14. Deze zomer werd hij door bijna heel Engeland begeerd. 
United deed een bod van 20 miljoen, Chelsea verhoogde naar 30 en City 
ging naar 32. Maar de Spurs lieten Luka niet gaan, terwijl Luka de stap 
naar de wereldtop rijk achtte. Het kwam tot een conflict met de 
voorzitter, die Modric een leugenaar noemde. Hij bleef wel, en was Man 
van de Wedstrijd in de 2‐1 thuiszege tegen Arsenal. Spurs vecht voor dat 
felbegeerde CL‐ticket, samen met Arsenal, Chelsea, Newcastle en heel 
misschien nog Liverpool. Deze zomer vertrekt hij zo goed als zeker.  
 
De assists zijn voor Modric, de goals van Boateng. Het is moeilijk een echt 

betere 
speler te 
noemen, 
maar op dit 
moment is 
Prince iets 
meer in 
vorm, dus 
nu is Prince 
beter. 

 

 



 

 

Wie had er gedacht dat Barca voorafgaand aan de Clasico nog maar 4 
puntjes achterstond? Want 3 weken geleden, waren het er nog 10! 
De spanning was er dus in Camp Nou, waar een opperbeste sfeer 
heerste. Het kon beginnen. De Koninklijke begon goed, maar de 
grootste kans in de beginfase was er voor Dani Alves, die door goed 
uitkomen van San Iker niet kon scoren. In de 19de minuut kreeg Real 
een hoekschop, waarbij Valdes onnodig uitkwam, toen weer 
terugdeinsde, op een kopbal van P.P. bekwaam redde maar wel 
werd gepasseerd door de Duits/Tunesische middenvelder Sami 
Khedira. Na een half uur kreeg Barca de wedstrijd meer en meer in 
handen en Xavi had de gelijkmaker op zijn schoen, maar op 6 meter 
van de goal in een open schietmogelijkheid schoof hij de bal tegen 
de voet van Casillas, die ternauwernood de bal naast zag gaan. Maar 
erg veel kansen konden de Catalanen ook niet creeren voor de rust. 
Na de rust werd Barcelona beter en beter, en Tello moest Barcelona 
na een goede pass van Thiago, die overigens net zoals Tello 
dramatisch speelde, maar de jonge linksbuiten scoot de bal iets te 
fantatiek de 2de ring in, vanaf 10 meter afstand. Jeugdigheid, zullen 
we maar zeggen. De beslissende wissel Alexis voor Xavi kwam, en 
ondanks dat Xavi daar allerminst blij over was, scoorde Alexis 
Sanchez wel de belangrijke gelijkmaker. Iniesta gaf een weergaloze 
hakbal op Tello, die matig op de benen schoot van Iker. Adriano’s 
schot werd geblokt, en kwam bij Alexis, die binnenschoot meer een 
weergaloze reflex van Iker weerhield de treffer. Maar de 
teruggekaatste bal wist Alexis alsnog in de goal te plaatsen, met de 
buitenkant hak. Maar lang konden ze in Camp nou zeker niet 
genieten van deze treffer, omdat uit de daaropvolgende 
countermogelijkheid Mesut Ozil Cristiano Ronaldo wegstuurde met 
een geniale steekpass, en de Portugees schoot de bal in de korte 
hoek langs Valdes. Hij sprintte richting de cornervlag, en baarde 
iedereen tot rust, en zei: ‘Rustig Rustig, papa is hier’. Cristiano bleef 
daarna knokken, en het tijdrekken en schoppen was begonnen. 
Iedere bal schoot Real richting Tokio, en Barca kon niet langs de 
slagerij komen van Pepe en consorten. Mascherano probeerde zijn 
eerste treffer voor de Catalanen te scoren met een afstandsschot, 

MATCH OF THE MONTH:  
EL CLASICO 



maar de bal zeilde nipt over de goal. Madrid verdedigde zeer ijverig, 
en ook de schwalbes werden uit de kast gehaald om dit resultaat uit 
het vuur te slepen. Ronaldo bleef minutenlang liggen, en het Huilie 
Huilie gedrag zorgde wel voor de eerste Madrileense titel sinds 
2007. Barcelona werd op eigen veld schaakmat gezet, en waar 
iedereen stellig in de overtuiging was dat het kampioenschap naar 
de Catalanen ging, is het alsnog Madrid. En over het hele seizoen 
bekeken, is Real de terechte kampioen, vanwege het aanhoudende 
puntenverlies van Barcelona. Deze deceptieweek kreeg dus een 
vervolg met een gelijkspel tegen Chelsea, en dus gooit Barcelona 
alles weg in een week. Madrid de titel, Barca de copa en Bayern of 
Chelsea de CL. Europa is niet meer Blaugrana,  maar ook niet Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talent  Barcelona: 
Alexis Sanchez 
Hadde gij nie verwacht e, da die 
kleine nog zo jong was. De 
Chileense buitenspeler Alexis 
speelde een goede invalbeurt in El 
Clasico, en is van plan Barcelona 
heel veel moois te gaan geven. Wat 
een debutuseizoen! 



 

QUIZZZZZ 
 

 

 

De quiz van dit maal helemaal over onze Portugese vriend Pepe! Dat word 
dus meedoen! De winnaar krijgt… 2 pakjes met de 12de man 
voetbalplaatjes. De bal is gewonnen door Senor Chaim de Vos. Veel 
succes met deze quiz, hopelijk SCHOP je het ver. Heel flauw woordgrapje. 
Snap je hem niet? Pepe schopt ook iedereen dus daarom heel flauw. 
1: Wat is de volledige, zeer lange naam van Pepe? 
A: Kepler Laveran Lima Haroso   B: Pepi Laveran 
 C: Kepler Laveron Lima Ferreira 
2: Hoeveel heeft Real voor Pepe betaald. Antwoord: Veel te veel 
A: 27 miljoen    B: 13 miljoen   C: 24 miljoen 
3: Welke ploeggenoot heeft Pepe nog NIET geblesseerd? 
A: Sami Khedira    B: Alvaro Arbeloa    C: Anthonio Adan 
4: Hoeveel rode kaarten heeft Pepe gehad in zijn carriere. Te weinig. 
A: 10        B: 9     C: 13 
 
Zeg het antwoord dus snel voort, dus stuur een mailtje naar 
de12deman@hotmail.com, maartendeschutter@yahoo.com of zet het op 
onze de 12de man hyves. Wij bedanken u voor het lezen, en deze meneer 
ook.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


