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Voorwoord

Voetbalfanaten zijn de meest verwende sportliefhebbers ter we-
reld. Op lokaal, nationaal, Europees en wereldniveau komen zij 
bijna dagelijks aan hun trekken, zowel in het stadion als op ra-
dio, televisie en internet, om nog maar te zwijgen van de vele pa-
gina’s in kranten en tijdschriften.
Het is dus niet verwonderlijk dat er over deze sport veel gezegd 
en geschreven wordt. Professionals of leken, als het over voet-
bal gaat heeft iedereen een mening. Van scherp  analytisch tot 
een goeie grap.
U zult in dit boek veel internationale voetbalgrootheden tegen-
komen en ook de grote Johan Cruijff ontbreekt uiteraard niet.
Het verzamelen van deze uitspraken heeft mij veel plezier gege-
ven. Ik wens u ook veel plezier met lezen. En Nederland en Bel-
gië een succesvol WK 2014.

Gerd de Ley
Antwerpen, april 2014
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Het spel

Voetbal kan mensen samenbrengen. Sport is eigenlijk één grote 
familie voor de hele wereld.

Pélé (1940)

Braziliaans voetballer,  

geboren Edson Arantes do Nascimento

In een voetbalwedstrijd zijn de eerste negentig minuten de 
 belangrijkste. De rest gaat vanzelf.

Bobby Robson (1933-2009)

Engels voetballer en coach

Voetbal betekent zaken. En zaken zijn zaken.

Rinus Michel s (1928-2005)

Nederlands voetbalcoach
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Wil je de mensheid op haar lelijkst zien, dan moet je in een voet-
balstadion plaatsnemen.

Hugo Camp s (1943)

Vlaams journalist

Voetbal is een ingewikkelde sport. Het stoort me hoe makkelijk 
mensen daarover denken.

Foppe de Ha an (1943)

Nederlands voetbaltrainer

Op vijftig ‘Gouden Schoenen’ kan er al eens een fout zitten. Dat 
is zoals met de erelijst van Miss België, daar zit ook al eens een 
mottige trien tussen.

Rik Coppens (1930)

Vlaams voetballer, eerste winnaar van ‘De gouden schoen’, 

hoogste voetbalonderscheiding in België

We kunnen niet winnen als we thuis spelen, en evenmin als we 
uit spelen. Als manager vraag ik me dan wel af wáár we nog 
kunnen spelen...

Pat Wil l i ams (1972)

Amerikaans voetballer en manager
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Na voetbal vind ik schaken de mooiste sport, door al die ver-
schillende stukken is het ook een teamsport.

Ot to Rehhagel (1938 )

Duits voetbalcoach

Het is niet nodig om een goeie tackle te zién. Je kan die hóren.

Knute Rockne (1888-1931)

Amerikaans voetballer

Het enige wat in de loop van de geschiedenis van het voetbal 
nooit veranderd is, is de afmeting van de bal.

Denis L aw (1940)

Schots voetballer

Meedoen is belangrijker dan winnen, de Olympische gedachte 
dus, gaat voor ons niet op.

Roy Mak a ay (1975 )

Nederlands voetballer

Als je 0-2 achter komt, is een 1-1 niet meer mogelijk.

Alek sander R is t ic (1944)

Bosnisch trainer
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‘Wat gaat hij zijn ploeg tijdens de rust vertellen, Denis?’
‘Hij gaat zeggen dat er nog 45 minuten gespeeld moeten wor-
den.’

Dick ie Dav ie s (1933) en Denis L aw (1940)

Engels televisiepresentator en Schots voetballer

Nee, ik heb de tegenstander niet onderschat. Ze speelden alleen 
beter dan wij verwacht hadden.

Bobby Robson (1933-2009)

Engels voetballer en coach

Voetbal is voetbal; als dat niet het geval zou zijn, zou het spel 
niet zijn wat het is.

Garth Crook s (1958 )

Engels voetballer

Om het even welke twee ploegen kunnen deze wedstrijd winnen.

John Creig (1942)

Schots voetballer

Degene die zei dat winnen niet alles is, heeft nooit gewonnen.

Mia Hamm (1972)

Amerikaans voetbalspeelster
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Degene die voetbal uitvond zou vereerd moeten worden als een 
God.

Hugo Sanche z (1958 )

Mexicaans voetbaltrainer

Het leven is een spel; voetbal is leven.

Fr ank X av ier Rolon

Voetballer

De regels voor het voetbal zijn eenvoudig. Praktisch komt het 
hierop neer: als het beweegt, geef je het een schop; en als het 
niet beweegt, dan schop je tot het dat wel doet.

Phil Woosnam (1932)

Voetballer uit Wales

Als het menselijk lichaam kwelling en frustratie erkende, zou nie-
mand ooit een marathon lopen, een baby krijgen of voetbal spelen.

Carlton Fisk (1947 )

Amerikaans voetballer

Voetbal is niet noodzakelijk een kwestie van winnen, maar een 
kwestie van niet verliezen.

Marc Pa iron (1959)

Vlaams dichter en kunstexpert




