
 

Verstoppertje in de Turkse sneeuw 
Super handig, zo’n oranje bal. Anders wordt het lastig voetballen in de sneeuw. 
Heel fijn dus dat ze daar aan gedacht hadden bij de wedstrijd tussen Basaksehir 
en Sivasspor. Toch maakten ze daar een foutje… Sivasspor speelde namelijk in 
witte shirts! De spelers waren bijna niet te zien in de sneeuw. Oeps! Eigenlijk 
zou iedere club niet alleen een oranje bal, maar ook een tas vol tenues van het 
Nederlands elftal bij zich moeten hebben. Is dat ook meteen opgelost!  
 

500 keer Zlatan 
Zlatan Ibrahimovic is inmiddels 39 jaar, maar doelpunten maken is hij nog niet 
verleerd. Tegen het kleine Crotone maakte hij het vijfhonderdste clubdoelpunt 
uit zijn loopbaan! 48 van deze doelpunten maakte de Zweedse wereldspits in 
het shirt van Ajax. Daarna scoorde hij onder andere voor de topclubs Juventus, 
FC Barcelona en Paris Saint-Germain. De vijfhonderdste treffer uit zijn carrière 
maakte hij voor zijn huidige club AC Milan. Het kostte Ibracadabra ruim twintig 
jaar om de vijfhonderd goals te maken. Ter vergelijking: ADO Den Haag-spits 
Michiel Kramer maakte tot nu toe bijna honderd doelpunten. Als hij op dit 
tempo doorgaat, bereikt hij de Ibrahimovic-grens van vijfhonderd doelpunten 
in het jaar 2075. Dan is hij alleen al wel 87 jaar oud… 

 

Foutje bedankt, Ajax?! 
In zijn hoofd schoot Ajax-directeur Marc Overmars een confettikanon af toen 
hij de transfers van Noa Lang (naar Club Brugge) en Sven Botman (naar OSC 
Lille) afrondde. Vijftien miljoen voor twee bankzitters: wat een topdeal! Nou, 
niet dus. Lang en Botman zijn bij hun clubs uitgegroeid tot sterspelers en 
worden inmiddels gevolgd door scouts van de allergrootste clubs. Hun 
gezamenlijke waarde? Volgens sommige kranten tachtig miljoen euro! Ruim vijf 
keer zoveel dus als de vijftien miljoen die Overmars kreeg. In Brugge en Lille zijn 
de confettikanonnen inmiddels niet meer aan te slepen! 
 

The Voice of Football 
Wout Weghorst is niet alleen als spits trefzeker bij Wolfsburg. In een onlangs 
verschenen filmpje is te zien dat hij ook als zanger indruk maakt op zijn 
ploeggenoten. Volgend jaar vier stoelen laten draaien bij The Voice, Wout? Ook 
in Rusland liet een Nederlandse voetballer zijn stem horen. Iedere nieuwe 



speler bij Spartak Moskou moet een liedje zingen voor zijn ploeggenoten. Zo 
ook Jorrit Hendrix, de middenvelder die in de winter overkwam van PSV. Hij 
koos voor Het is een Nacht van Guus Meeuwis. Gelukkig verstonden de Russen 
het niet, want het klonk niet zo lekker. Misschien moet hij het toch maar 
gewoon bij voetballen houden. 

 

Een keuze met bloed, zweet en tranen 
Voorafgaand aan iedere thuiswedstrijd van Ajax klinkt het liedje Bloed, Zweet 
en Tranen door de ArenA. Dat beroemde liedje, van de Amsterdamse zanger 
André Hazes, is erg geliefd bij Ajax-fans. André Hazes was toen hij nog leefde 
groot fan van de Amsterdammers. Net zoals zijn zoon André junior nu! Maar 
dat geldt niet voor de hele familie. De pas zevenjarige Graziano Hazes, een 
zoon van Andrés neef, kon namelijk kiezen tussen Ajax en PSV... en koos voor 
de Eindhovenaren! En dus staat hij over een jaar of tien misschien wel bij een 
uitwedstrijd in de ArenA naar zijn achteroom te luisteren vlak voor de 
wedstrijd! 


