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VOORWOORD

© Wim & Frank

LEX MULLER

Beste Pingelieërs,
Zomerse, tropische, omstandigheden.
Nieuw gras laten inzaaien en sproeien
maar. Alleen wil het nog niet overal
groen worden. Dus bijzaaien en nog
meer sproeien. Waar blijft die regen
(’s nachts natuurlijk)?
Redactie-adres:
riosnieuws@gmail.com
Redactie:
Wim Heythuysen

Het is ook nooit goed hè? Laten we
maar een pomp slaan, dan mag de zon
schijnen zoveeel als ie wil…
Wat ook zonnestraalt is een mooie stapel boeken.

Voor de laatste keer dit seizoen onze
jonge God… En wederom een prachtige column!!!

Zonder de ouderdom
verschrompelt de hoop op
kwalificatie van Oranje

@pingelieer
Tekst inleveren:
uiterlijk iedere
maandag vóór
20:00 uur

Bezoek ook de website
www.rios31.nl

Het volgende artikel is geplaatst met toestemming van
Lex Muller

Dankzij de voortreffelijke medewerking van uitgeverijen en schrijvers,
kunnen we wederom een aantal fraaie
exemplaren vol trots aan jullie voorstellen. Ze komen uit alle windstreken
en verschillende landen.
Geniet van de recensies en / of nog beter: koop zo’n boek. Er zitten ware juweeltjes bij! En bij deze: alle uitgeverijen en schrijvers nogmaals hartelijk
dank voor de spontane medewerking!
We blijven ons uiterste best doen om
de boeken goed onder de aandacht te
brengen via de Pingelieër maar ook via
Twitter
: @Pingelieer
Facebook
: Pingelieer Rios
www.issuu.com: Pingelieer
Geniet van deze special, beginnend
met een mooi column van Lex Muller!
Wim Heythuysen

Lang leve de ouderdom. De oudgedienden Dick Advocaat als bondscoach, en Arjen Robben en Wesley
Sneijder als onmisbare veteranen op
het veld reanimeerden in de Kuip de
hoop op kwalificatie voor het WK in
Rusland. Het trio gidste Oranje langs
Luxemburg, een tegenstander uit de
onderklasse. De euforie in Rotterdam
over de overwinning van 5-0 was dan
ook grotendeels misplaatst.
Het Nederlands elftal leunde opnieuw
zwaar op de routine van Robben en jubilaris Sneijder. In feite niets nieuws,
maar wel zorgelijk voor de toch al in
nevelen gehulde toekomst. De opvolgers verschuilen zich nog steeds ergens
achter de horizon, al is dat ook nog erg
ongewis. Wie zijn dat dan? Memphis
Depay in elk geval niet, want zelfs tegen Luxemburg maakte hij zijn uitverkiezing geen minuut waar.
De herintrede van Advocaat als bondscoach viel samen met het record aan
interlands voor Sneijder. Dat was aanleiding voor een uitbundig feest, met
ruim 40.000 toeschouwers als gasten.
Het breed stralend middelpunt weersprak, in tegenstelling tot menig team-
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genoot, de kritiek op zijn opstelling.
Als spelbepaler rendeerde hij bijna
ouderwets, waar hij onder Danny Blind
wat voorbarig was verbannen naar de
linkervleugel. Terug naar de basis
pakte in dat opzicht goed uit.
Met Advocaat als opvolger van Blind
keerde ook het realisme terug bij Oranje. Dat kan allerminst kwaad, want de
crisis lijkt nog niet bezworen. Zonder
de inbreng en waarde van de oudjes zal
het ongetwijfeld mislukken. Er sluimerde perspectief door bij het nieuwe
koppel in het centrum van de defensie
(De Vrij-Hoedt), maar de rest etaleerde
weinig progressie, nog het sterkst op
het middenveld en in de aanval.
Mede daardoor landde de onverwachte
overwinning van Zweden tegen Frankrijk als een schok onder de feestvierders in de Kuip. Was die uitslag nou in
het voordeel of eerder in het nadeel van
Nederland? In de stijl van Advocaat
werd die domper vertaald tot een positieve verwachting. De bondscoach constateerde optimistisch dat de weg naar
de eerste plaats in de poule ineens weer
openlag. Hij heeft een hekel aan doemdenken en dat siert zijn instelling van
eeuwige vechtjas.

© Wim & Frank

zoals altijd laat voetbal zich lastig
voorspellen en caramboleert de bal
veelal alle richtingen op.
Tegen Frankrijk heeft Oranje sowieso
enig geluk als bondsgenoot nodig. Het
verschil in kwaliteit is verre van verminderd. De verliezende finalist van
het EK kan uit een arsenaal met meer
talent putten en mogelijk zet het verlies
in Zweden de behoudende bondscoach
Didier Deschamps aan tot een gepaste
verjonging van de ploeg. Precies datgene dat Advocaat zich niet kan veroorloven in Zeist, waar hij duimt voor het
goede zomergevoel voor de dertigers
Robben en Sneijder. De laatste moet
wat hem betreft doorgaan in de Turkse
competitie bij Galatasaray, Alleen zó
denkt hij nog wel even te kunnen profiteren van de slimme strateeg.
Vandaar de conclusie dat het Nederlands elftal de drie-eenheid Advocaat,
Robben en Sneijder het komende najaar echt nog geen dag kan missen. Dat
moet voldoende zeggen over de huidige staat van Oranje, dat heus nog enig
kans maakt in het resterende programma met de duels tegen Frankrijk (uit),
Bulgarije (thuis), Wit-Rusland (uit) en
Zweden (thuis). Optimisme mag, graag
zelfs. Maar baseer dat niet op de vage
vertoning tegen Luxemburg, waar veel
misging en de afstand tussen oud en
jong zich verontrustend breed uitstalde…..

BOEKEN VAN DE WEEK
Het moet allemaal blijken op donderdag 31 augustus. Al jaren bepaald niet
de favoriete periode voor Oranje. In het
verleden had de zomer vaak een slechte invloed op de vorm van de spelers.
Een nederlaag in Parijs tegen Frankrijk
verduistert vrijwel volledig het uitzicht
op het WK van volgend jaar. Tenzij
Bulgarije gelijktijdig in Sofia drie punten ontfutselt aan Zweden. Maar als de
uitslag daar andersom uitvalt? Kortom,

Onder het genot van een drankje en een
hapje heb ik de afgelopen week weer
een aantal goede boeken gelezen.
Wat is een goed boek? Zie daartoe de
onderstaande waardering. Natuurlijk
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met een sportieve knipoog maar toch…
wisselen!
aardige doelpoging
fraaie pingel
perfect in de kruising
wereldgoal
We beginnen in het Duits met een Russisch fenomeen: Lew Jaschin, der
Löwe von Moskau. Wederom een meer
dan prachtig boek van de hand van
Dietrich Schulze-Marmeling.

© Wim & Frank

Dit boek is een waar genot en must
have voor de échte voetballiefhebber!
Waardering:
Titel
Lew Jaschin
Auteur Dieter Schulze-Marmeling
ISBN
9783730703311
Uitgever Verlag die Werkstatt
Prijs
€ 19,90
Website www.werkstatt-verlag.de
Twitter @werkstattverlag
Facebook Verlag-Die-Werkstatt

Voetbalsport: eerlijk of toch niet?
Football Leaks met als subtitel de smerigste deals in het betaald voetbal doet
het ergste vermoeden… Een onthullend boek door Rafael Buschmann en
Michael Wulzinger. Lees en oordeel
zelf.
Lew Jaschin ist bis heute der berühmteste russische Fußballer. Als bislang
einziger Torwart erhielt er 1963 den
Ballon d'Or als "Europas Fußballer des
Jahres". Die FIFA kürte ihn um die
Jahrtausendwende zum „Torwart des
20. Jahrhunderts“.
Das Buch erzählt Leben und Karriere
Lew Jaschins bis zu seinem Tod 1990
und nebenbei auch die Geschichte des
sowjetischen Fußballs. Eigene Kapitel
widmen sich Jaschins Spielstil, der
Rolle des Torwarts in der sowjetischen
Kunst und Gesellschaft sowie dem
Menschen und Politiker Jaschin.

Onze huiswijn: nu te
verkrijgen in rood &
wit

Klokkenluider ‘John’ stelde in 2016 in
totaal 18,9 miljoen documenten beschikbaar aan het Duitse weekblad Der
Spiegel. De documenten bevatten onthullingen over onderhandelingen, contracten en overeenkomsten die laten
zien dat normen, waarden en wetten
niet gelden voor de hoofdrolspelers in
het internationale voetbal. Jounalisten
Rafael Buschman en Michael
Wurzinger schreven aan de hand van
deze overdonderende hoeveelheid data
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dit ontluisterende boek over de zwarte
kant van de voetbalindustrie en alle
soorten van hebzucht die in het internationale voetbal achter de schermen de
scepter zwaaien.
Krantenredacties in diverse Europese
landen bundelden hun krachten om de
documenten door te spitten, verbanden
te leggen en achter de waarheid te komen.
In Nederland werd dit gedaan door
Hanneke Chin-A-Fo, Hugo Logtenberg
en Merijn Rengers van NRC Handelsblad. Zij belichten de Nederlandse
kant, met o.a. hoe PSV haar salarisplafond omzeilt en de wurgcontracten van
FC Twente.

'De gedachten over
wat er na mijn
carrière komt zijn er
steeds vaker en dat is
ook een teken. Het
einde nadert, dat is
de realiteit.'
Arjen Robben
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gensman’ genoemd en helpt hij diegenen die zich tot niemand anders kunnen wenden. Maar op een dag is het
Evan zelf die hulp nodig heeft. Hij
wordt in een hinderlaag gelokt, verdoofd en weggevoerd. Wanneer hij bijkomt, zit hij opgesloten in een kamer,
zonder enig idee te hebben van waar
hij is en wie hem gevangen heeft genomen. Om te weten te komen wat er is
gebeurd, moet hij slimmer, sneller en
sterker zijn dan zijn tegenstanders.

“…Voor een foto- en videosessie zowel
als twee vermeldingen op zijn Facebook- of Twitterpagina incasseerde
Ronaldo bijvoorbeeld 1,1 miljoen euro
van een Saoedische mobieletelefoonprovider…” (blz 112, red).
Waardering:
Titel
Football Leaks
Auteur Buschmann & Wulzinger
ISBN
9789000357079
Uitgever Unieboek | Het Spectrum
Prijs
€ 19,99
Website www.unieboekspectrum.nl
Twitter @UitgeverijUBHS
Facebook UnieboekSpectrum

Het wordt weer “thrillen” met een geweldig spannend boek.
De Nergensman van Gregg Hurwitz is
weergaloos spectaculair!
Op jonge leeftijd trad Evan Smoak toe
tot het Orphan-project, een officieel
niet-bestaand trainingsprogramma van
geheim agenten. Nu wordt hij de ‘Ner-

“…Evan boog voorover en pakte Dex’
geamputeerde hand van de vloer. De
bloederige grijns die op de handrug
was getatoeëerd zag er levensgroot
uit… (blz 290, red).
Waardering:
Bestel deze page turner als volgt:
Titel
De Nergensman
Auteur Gregg Hurwitz
ISBN
9789400508682
Uitgever A.W. Bruna
Prijs
€ 19,99
Website www.awbruna.nl
Twitter @awbruna
Facebook AWBrunaUitgevers

De afsluiter van deze week is het altijd
voetbalromantische Panenka Magazine
nummer 11. Ik kan erover zwijmelen
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want het is gewoon waar!
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Gibraltar en iets van een Apenrots.
En… nog heel veel moois meer.

Koop eens een editie en je bent geheid
verkocht. Panenka Magazine, is er voor
de ware liefhebber, is er voor jou!
Bestellen doe je als volgt:
Waardering:
Het is weer SPORTIEF
op de velden!!!

Highlights in deze vakantiespecial zijn
onder andere:





De Kick-Off Kroniek met reisaanbevelingen naar stadions en musea.
Allez les Càrolos! Over Charlerois.
Een “kleine” verzameling voetbalshirts (om te watertanden!).
De couleur locale aan de Costa del
Sol.

Titel
Auteurs
Uitgever
Prijs
Website
Twitter

Panenka Magazine, nr 11
Diverse
Max Cross
€ 6,95
www.panenka-magazine.nl
@PanenkaNL
@groundhopperNL
@ReneOtterloo
Facebook PanenkaNL

