
Ben jij ooit in Milaan geweest? Je kan het misschien kennen als een modestad, maar wij van 
PANNA! kennen het toch vooral als de stad waar twee grote voetbalclubs vandaan komen. 
AC Milan, de roodzwarten en Internazionale, de zwartblauwen. Vandaag leggen we de 
roodzwarten onder de loep. Na dit artikel weet jij alles over AC Milan! 

Wat weetjes.. 
Volledige naam: AC Milan 
Opgericht: 16 december 1899 
Bijnaam: I Rossoneri (de Roodzwarten) en Il Diavolo (de Duivel) 
Land: Italië 
Voorzitter: Paolo Scaroni 
Website: www.acmilan.com 
Instagram: AC Milan (9.400.000 volgers) 

Samen delen 
Vind jij het moeilijk om je bal te delen met vriendjes? In Milaan is het nog een stap erger. AC 
Milan en Internazionale moeten namelijk hun stadion delen! Het heet officieel het Stadio 
Giuseppe Meazza. Het wordt alleen niet zo genoemd als AC Milan een thuiswedstrijd speelt. 
Waarom niet? Giuseppe Meazza was een legendarische voetballer van Internazionale. AC 
Milan wil natuurlijk niet in een stadion spelen dat vernoemd is naar een legende van de 
grote rivaal!  

Stadsderby 
Twee grote clubs in één stad levert veel rivaliteit op. Als de twee teams tegen elkaar spelen, 
wordt dat de Derby della Madonnina genoemd. Deze stadsderby’s zijn de belangrijkste 
wedstrijden voor de supporters. Lijkt wel op Ajax tegen Feyenoord! Tijdens wedstrijden 
tussen AC Milan en Internazionale gedragen de supporters zich niet altijd goed. Zo gooiden 
ze in 2005 vuurwerk en fakkels het veld op! Ze raakten de keeper en de wedstrijd werd 
gestaakt…  

Clubkleuren 
AC Milan speelt sinds de oprichting in 1899 in roodzwarte shirts. Dit werd gekozen door de 
oprichter. Rood straalt vuur uit en zwart zorgt voor angst bij de tegenstanders, zo dacht hij. 
Aan de kleuren dankt AC Milan ook meteen zijn bijnaam: Rossoneri. Het betekent in het 
Nederlands letterlijk roodzwarten. Dat klinkt wel een stuk saaier dan in het Italiaans. 
Misschien kunnen we de Italiaanse bijnamen ook eens bij Nederlandse clubs toepassen! 
Gialloneri klinkt toch een stuk beter dan geelzwarten als bijnaam voor Vitesse?! 

Witte uitshirts 
Welke onderbroek had jij aan toen je voor het eerst kampioen werd? Die brengt geluk! Dat 
denkt AC Milan tenminste, maar dan met hun uitshirts. Heel lang geleden won de club een 
Europese finale. De spelers van AC Milan speelden toen in witte shirts. Sindsdien willen ze 
niet anders! De clubkleuren zijn natuurlijk rood en zwart, maar de uitshirts zijn altijd wit! En 
het werkt, want ze wonnen meer finales in de witte tenues dan in de roodzwarte. Geluk of 
toeval? 

 



Clubliefde 
Spelers die hun hele leven maar voor één club spelen. Ze zijn tegenwoordig bijna net zo 
uitgestorven als de dinosaurussen. Vroeger had je deze spelers met clubliefde nog wel veel! 
Paolo Maldini is daar een uitstekend voorbeeld van. Hij speelde 25 seizoenen lang in het 
eerste elftal van AC Milan. Dat is meer dan 25 jaar! Maldini speelde langer bij AC Milan dan 
bijvoorbeeld Frenkie de Jong of Steven Bergwijn oud is. Dan heb je een heel groot hart voor 
de club! 

Nummer 3 
Maldini speelde dus 25 seizoenen voor AC Milan. Hij wordt gezien als de grootste legende 
van de club. Daarom hebben ze besloten om rugnummer drie nooit meer te gebruiken. Dat 
doen clubs vaker voor een hele grote speler. Zo gebruikt Ajax nummer veertien niet meer als 
aandenken aan Johan Cruijff. Bij AC Milan hebben ze wel één uitzondering toegevoegd. De 
zoon van Maldini mag wel met nummer drie spelen als hij doorbreekt. Een mooi gebaar van 
de club! 

Nederlandse legendes 
Marco van Basten, Frank Rijkaard een Ruud Gullit. Waarschijnlijk ken jij ze als Icons in 
FIFA21. Wist je ook al dat ze superbekend zijn in Milaan? De drie Nederlanders speelden 
lange tijd bij AC Milan. Ze werden vaak kampioen en wonnen veel bekers en Europese 
prijzen. Toen Van Basten afscheid nam van AC Milan, gaven ruim 60.000 fans hem een 
staande ovatie. De trainer moest zelfs huilen. Zó’n goede voetballer vond hij Van Basten dus! 

Historische finale 
Welke voetbalwedstrijden zijn jou altijd bijgebleven? Vraag het aan jouw vader en de kans is 
groot dat hij AC Milan tegen Liverpool noemt. In 2005 stonden de twee grootmachten 
tegenover elkaar in de finale van de Champions League. AC Milan gaf Liverpool een jantje in 
de eerste helft: in de rust was het 3-0! Op de Playstation moet je dan je controller afgeven, 
maar in het echte voetbal is dat natuurlijk niet zo. Liverpool gaf niet op, knokte zich terug tot 
3-3 en won uiteindelijk zelfs! Waarschijnlijk zaten de spelers van AC Milan na de rust in hun 
gedachten al op het overwinningsfeest. 
 
 

 


