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getrouwd met
VOETBAL 

en ga 
VREEMD 
met mijn vrouw
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‘Speel voor de naam 
op de voorkant van 

het shirt, en ze 
zullen zich de naam 

op de achterkant 
herinneren.’

(Tony Adams, ex-aanvoerder Arsenal)
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‘Ferguson zei dat ik een Manchester United-speler  
was in het verkeerde shirt – ik zei dat hij een Arsenal-manager 

was in de verkeerde blazer.’
(Tony Adams)

‘Als de maffia met je wil afrekenen, dan rekent  
de maffia met je af.’

(fifa-official Amos Adamu uit Nigeria over fifa)

‘Ik ben niet betweterig, want achteraf krijg ik  
meestal wel gelijk.’

(Co Adriaanse, trainer)

‘Een goed paard wordt niet automatisch een goede ruiter.’
(Co Adriaanse over Marco van Basten)
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‘Ik wil mijn ploeg woonerfvoetbal laten spelen, want voor de 
winterstop speelden we vaak snelwegvoetbal.’

(Co Adriaanse)

‘Als je heel objectief kijkt naar deze wedstrijd,  
dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft.  

Dat is scorebordjournalistiek.’
(Co Adriaanse bij az na een 1-5-thuisnederlaag tegen Roda jc)

‘Harry van Raaij is een sprekende lampenkap.’
(Co Adriaanse over de voorzitter van psv)

‘Een verdediger moet altijd naar de man blijven kijken,  
want ik heb een bal nog nooit zien scoren.’

(Co Adriaanse)
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‘De meeste lange spelers zijn technisch zwak, omdat hun 
voeten zo ver van hun hersenen zitten.’

(Co Adriaanse)

‘Supporters van az beginnen te juichen wanneer we een  
minuut voor tijd met 3-0 voorstaan. Dan kan het namelijk niet 

meer fout gaan. Onze supporters zijn echte kaaskijkers. Ze 
kijken net zo lang totdat de kazen rijpen.’
(Co Adriaanse is onder de indruk van de 

luidruchtige aanhang van Alemannia Aachen)

‘Als ik geen werk meer krijg, is het betaalde voetbal echt ziek.’
(Co Adriaanse)

‘Die winnen niet met 8-0. Wat is dat nou voor stomme vraag. 
8-0… nou, nee.’

(Bondscoach Dick Advocaat daags  
voor Zweden-Luxemburg, uitslag 8-0)
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‘Ronaldo dik? Ik heb hem niet naakt gezien, maar ik kan je  
wel zeggen dat hij topscorer is.’

(Pablo Alfaro, speler)

‘Ik ben ervan overtuigd dat alle ufomeldingen over de 
opstijgende Messi gaan, hij is een alien.’

(Jozy Altidore, speler)

‘Als je een goed team wilt samenstellen, moet je met de 
keeper beginnen en niet met een spits.’

(Keeper Gábor Babos)

‘Wat is Kerklaar?’
(Roda-aankoop Beni Badibanga op de vraag van een journalist 

wat fans van hem kunnen verwachten in Kerkrade)

‘Voor de eerste training zou ik bij een bushalte worden 
opgehaald. Ik dus wachten, maar er kwam niemand. Lekker 

begin van mijn carrière, niet?’
(Marco van Basten won later drie keer de Gouden Bal)
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‘Dit is goed voor je, later, als je wat ouder bent en je bent 
ergens met je team en je hebt wat te vieren in de kantine, dan 
kun jij spelen en voor een goede sfeer zorgen. Dat is gezellig.’

(Marco van Basten legt uit dat zijn moeder  
hem op pianoles wilde)

‘Natuurlijk vraag ik me af wat ze me in Zeist kunnen leren. Wim 
Koevermans is een van de cursusleiders. Maar met alle respect, 

bij het Nederlands elftal mocht hij tijdens het ek van 1988 
alleen meedoen met het tennisvoetbal.’

(Marco van Basten)

‘Het is niet de sterkste die wint, degene die wint is sterk.’
(Franz Beckenbauer, 103-voudig international Duitsland)

‘Er is maar één mogelijkheid: winst, gelijkspel of verlies.’
(Franz Beckenbauer)
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EREGALERIJ 
MARIO BEEN

Als voetballer had hij al de bijnaam Pietje Bell. Als trainer 
beleefde hij zijn mooiste dagen in Nijmegen, waar hij het 
kleine nec Europa in loodste. Ze hebben nu nog buikpijn 

van het lachen in de oudste stad van Nederland.

‘We mogen wel met 1.500 man naar de Efteling, maar voor het 
stadion van rkc heb je een combikaart nodig.’

(Mario Been begrijpt niets van de regelingen in Waalwijk)

‘In Nederland lopen honderden Polen die hard willen werken, 
wij hadden er een die geen kloot deed.’

(Mario Been over zijn Poolse miskoop Andrzej Niedzielan)

‘Als ik op bezoek kom bij mijn ouders ben ik al twee euro 
kwijt. Eigenlijk te gek voor woorden dat je moet betalen om je 
ouders te kunnen bezoeken. Vroeger kon je nog voetballen in 

de straat, nu is dat onmogelijk met zoveel auto’s.’
(Mario Been over de parkeerautomaat in de straat  

waar zijn ouders wonen)
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‘Ik rij straks naar het politiebureau en ga aangifte doen 
van diefstal.’

(Mario Been na een nederlaag tegen nac)

‘Rutger maakt zich zorgen zodra er een hengel in de buurt is.’
(Mario Been verklaart waarom Rutger Worm afhaakte  

bij het zeevissen)

‘Da’s voor het eerst dat ik een Worm met een dikke pik zie.’
(Mario Been nadat Worm is geveld door een bal in zijn  

edele delen)

‘Ik denk dat ik er volgende week maar veertien opstel.’
(Mario Been vindt hsv een maatje te groot voor nec)

‘Als we tegen hsv geen strijd leveren, kunnen we na een halfuur 
beter naar de Reeperbahn gaan.’
(Mario Been speelt in Hamburg)
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‘Van een  
schouderklopje is 
nog nooit iemand 

geblesseerd  
geraakt.’
(Trainer Leo Beenhakker)




