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De Sportbibliotheek
van de Lage Landen
Willems Uitgevers viert in 2022 zijn negende verjaardag. We begonnen – destijds als Uitgeverij De Vliegende Keeper – met sportboeken.
Eind april 2014 presenteerden we 90 Jaar Bosuil. Vreugde en verdriet van
Royal Antwerp Football Club.
Die bibliotheek hebben we inmiddels ruim uitgebreid.
Er ontstonden tevens samenwerkingsverbanden met De Witte Duivel
en Wielerverhaal.
Dat resulteerde in de Sportbibliotheek van de Lage Landen,
die we onder onze naam sportumi presenteren. We zijn trots u ons
voorjaarsprogramma van 2022 te mogen aankondigen.

Hartelijk,
Raf Willems
Tom Willems
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PETER GENYN
De
absolute
topper
van onze
rs
paralympië

WHEELEN PETER
Peter dook als zestienjarige in een ondiepe
vijver. Hij brak zijn nek (C6-wervel) en raakte
verlamd aan al zijn ledematen. Het leven van
Peter zag er plots helemaal anders uit. Hij
bleef echter niet bij de pakken zitten. Tijdens
zijn revalidatie kwam hij in contact met
rolstoelrugby. Die sport stond in België nog in
de kinderschoenen. Hij zette met zijn team ons
land op de wereldkaart.
Peter groeide uit tot een internationale
rugbytopper, tot het noodlot hem een tweede
keer trof. In november 2013 brak hij zijn
bovenbeen door met zijn voorwieltjes tussen
twee kasseistenen te blijven steken. Gevolg: een
zeer complexe operatie. Het leverde hem ook
een verbod op rugby op wegens te gevaarlijk.
Peter bleef opnieuw niet bij de pakken zitten
en koos voor de ‘wheeler’. Daarin vond Peter
zijn snelheid terug en waagde zijn kans in de
atletieknummers: Belgisch, Europees, olympisch

en wereldkampioen. Vooral zijn prestatie op
de Paralympics in Tokio 2020 sprak tot de
verbeelding. Na een sabotage van zijn ‘wheeler’
vlak voor de wedstrijd won hij toch de gouden
medaille!
Peter Genyn (1976) wil met dit boek tonen
dat paralympiërs ook moeten leven en werken
als topsporters als ze aan de top willen
staan. ‘Je geraakt er niet met zelfmedelijden:
ocharme, die gehandicapte mag ook eens aan
sport doen. Net als bij valide sporters is er in
ons deelnemersveld geen medelijden. Wel
integendeel. Wij willen allemaal die gouden
medaille, die titel, dat wereldrecord... Een even
harde strijd. Als paralympiër dragen we allemaal
onze voorgeschiedenis en die nemen we mee in
ons topsportleven. Dit maakt onze weg naar de
top mijns inziens nog boeiender en uitdagender
dan die van een valide topsporter.’

Verschijnt in mei 2022.
De opbrengst van dit boek is voor Wapper vzw,
een vereniging die verschillende G-sporten
onder de vleugels heeft.
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GUY VAN DEN LANGENBERGH
ROBBERT TILLI

WIELERSNAPSHOTS
Het smoelenboek van de koers
In de jaren 2020 en 2021 beleven we twee
knotsgekke wielerjaren met hele en halve
lockdowns. In het eerste coronajaar wordt
de koerskalender in drie maanden gepropt
en afgeraffeld zonder publiek. In het tweede
jaar is het publiek er deels weer bij. De koers
is enerverender dan ooit. In Amsterdam ligt
amateur-wielerliefhebber Robbert Tilli thuis
voor de tv te genieten. Hij tekent en schrijft er
rennersportretten bij, in één enkel geval zelfs
dubbelportretten. Daar laat hij de Belgische
wielerjournalist Guy Van Den Langenbergh, prof
bij Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad, op
reageren vanuit zijn mediabubbel. Samen richten
ze een monument op voor de helden en heldinnen
van de koers, zoals het onafscheidelijke duo
Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Opdat
niemand ooit nog de corona-editie van De Ronde
van Vlaanderen vergeet! Of voor Primož Roglič
en Tadej Pogačar in de coronatour van 2020.
Uiteraard hebben Tilli en Van Den Langenbergh
ook oog voor de comeback van Mark Cavendish,
het uitdoven van enkele grote carrières,
cultfiguren en de strijd tussen Anna en Annemiek.

Robbert Tilli (1961) heeft twee grote passies,
sport en muziek. Over beide onderwerpen schrijft
hij. Voor Paradiso Amsterdam blogde hij vijf jaar
lang over Americana, roots en indie muziek. Hij
publiceerde de biografie KOOS van Koos van Dijk,
manager van Nederlands spraakmakendste rocker
Herman Brood, een wervelende roadstory (2016).
In 2019 schreef hij samen met Rodney Rijsdijk
En Johan zag dat het goed was, een eerbetoon in
32 portretten over Ajax dat in 2019 geschiedenis
schreef in de Champions League. De getekende
portretten waren ook van zijn hand.
Guy Van Den Langenbergh (1968) heeft alleen
maar passies, maar richt zich beroepshalve sinds
2005 volledig op de wielersport als journalist
van Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad.
Hij heeft er intussen twaalf volledige Tour de
Frances opzitten en was op zowat elke grote
wielerwedstrijd meermaals aanwezig. Hij schreef
een aantal wielerboeken, waaronder Spartacus, de
geautoriseerde bibliografie van Fabian Cancellara
en 100 keer Vlaanderen, een terugblik op de
geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen, in
samenwerking met ex-winnaar Nick Nuyens.

Verschijnt in februari 2022.
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LUDO VAN CAMPENHOUT
PAUL DRUIJVE

NUMBER 1 FAMILY
Een boek over de ziel van Antwerp
Wij, Ludo Van Campenhout en Paul Druijve,
krijgen vaak volgende vragen. Waarom leven
Antwerpsupporters zo intens mee met hun
Club? Waarom staat iedereen, van advocaat
tot dokwerker, als één grote familie samen op
de banken te springen? Waarom vliegen fans,
ook vreemden, elkaar innig in de armen, ja
kussen ze elkaar, na een beslissend doelpunt?
Waarom reizen supporters tot in Moskou om
hun nummer 1 aan te moedigen? Zelfs in
Engeland, de bakermat van het voetbal en de
supporterssides, trekken ze grote ogen wanneer
1.500 Antwerpenaren vijfhonderd kilometer
diep in Engeland reizen om in Bristol naar
een vriendenmatch te gaan kijken ... De passie
voor Antwerp is ook onvermijdelijk levenslang.
Mensen veranderen van woonst, van werk, van
auto, soms zelfs van partner, maar de liefde voor
Antwerp is voor het leven. “Antwerp till I die!”
Het Antwerpgevoel heeft ook iets van een
microbe. Wie voor de eerste keer op Den Bosuil
komt, is gevat voor het leven. Onder ons spreken
we weleens beeldend over de “handoplegging”.

Sommige mensen zeggen ons: “Het
Antwerpgevoel heeft iets religieus.” Al is het niet
gepast om het Antwerpgevoel te vergelijken
met een religie. Maar als religie verwijst naar
“samen streven naar een hoger doel”, “een
verbondenheid die spiritueel aanvoelt” en
“geloven in een betere toekomst”, dan is de
Bosuil voor vele mensen hun kerk ... Het is
deze unieke passie, de levenslange trouw, de
microbe en het gevoel van één grote familie dat
we met dit boek willen overbrengen. “Antwerp
Clubliefde, Number 1 Family!”
Ludo Van Campenhout (1966), ex-politicus, is al
levenslang Antwerpsupporter en is lid van de
Algemene Vergadering van RAFC (sinds 1998)
en ex-bestuurder van RAFC (1998-2003).
Paul Druijve (1965) is gewezen lid van het
directiecomité van Antwerp en was voorzitter
van de A.S.A. (Antwerp Supporters Adviesraad).
Beiden willen met dit boek de inclusieve
aantrekkingskracht van Antwerp delen met
mensen die dit gevoel ervaren hebben of de
mensen die het willen leren kennen.

Verschenen in december 2021, nu al vierde druk.
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RAF WILLEMS

VOETBAL TEGEN RACISME
Van Jose Leandro Andrade tot Romelu Lukaku
Racisme en voetbal. Het schijnt niet uit te
roeien en toch biedt voetbal net een podium
om het te bestrijden. Het racisme in het voetbal
bestaat al meer dan honderd jaar. Rond 1920
weigerden andere Zuid-Amerikaanse landen
om tegen Uruguay te voetballen. Precies omdat
de ‘Celestes’ als enige land met ‘zwarte spelers’
aantrad. José Leandro Andrade trok zich niets
aan van de vooroordelen en groeide in de
jaren twintig uit tot de eerste vedette van het
wereldvoetbal: olympisch kampioen in Parijs
1924 en Amsterdam 1928 en wereldkampioen
in Montevideo in 1930. Na de Tweede
Wereldoorlog veroverden de Brazilianen
Didi, Garrincha en Pelé de harten van de
voetballiefhebber. In de jaren zestig werd
Eusebio één van de beste spelers van Europa en
in de jaren tachtig droeg Ruud Gullit zijn Gouden
Bal op aan Nelson Mandela. De Fransen
Marcel Desailly, Lilian Thuram
en Thierry Henry leverden een

belangrijke bijdrage aan de wereld- en Europese
titel van Les Bleus in 1998 en 2000. George
Weah en Didier Drogba lieten ‘de geweren van
de burgeroorlog’ zwijgen in hun respectievelijke
landen Liberia en Ivoorkust. En in België werd de
huidige sterke lichting Rode Duivels het voorbije
decennium geleid door topspelers als Vincent
Kompany en Romelu Lukaku. Die laatste zette de
strijd tegen het racisme bij de Rode Duivels op
de agenda.
De voorbije honderd jaar manifesteerden
zogenaamde ‘zwarte spelers’ zich op twee
manieren: als de beste balkunstenaars en als het
‘geweten’ van het wereldvoetbal.
Voetbalhistoricus Raf Willems portretteert in
dit boek de dertig invloedrijkste voetballers en
toont hoe zij op hun manier de vooroordelen
bestreden en zelfs wegnamen.
Raf Willems (1960) is voetbalschrijver en
voetbalhistoricus. Hij is auteur van meer dan
vijftig boeken over ‘het spel om de bal’.

Dit boek verschijnt op 21 maart 2022,
de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.
Met steun van DPG-media.
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BART LAMERS

WONDERWOUT
De wonderjaren van Wout van Aert
Vrijdag 19 juli 2019 was het ‘nine-eleven’ van
de Vlaamse wielerliefhebbers: ze weten nog
allemaal waar ze waren toen de zo voortreffelijk
gestarte Tour de France van Wout van Aert
brutaal ophield. De horrorval in Pau en de
vreselijke wonde aan het rechterdijbeen deden
alle supportersharten krimpen. Spatte de droom
van een uitzonderlijke wielercarrière hier uit
elkaar?
Dat bleek buiten het karakter en de schier
onbegrensde fysieke mogelijkheden van de
Kempenaar gerekend. Hij verbaasde ons keer
op keer en groeide in twee jaar tijd uit tot de
veelzijdigste renner ter wereld, thuis op alle
terreinen.
Aan zijn ‘wonderjaar’ 2020 voegde hij in
2021 Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race,
het Belgisch kampioenschap en drie klinkende

Tourritzeges toe. Op de Ventoux, tegen de klok
en op de Champs-Elysées: Wout, Wout en Wout!
We gingen met chirurg Toon Claes terug
naar de spannende uren aan de operatietafel,
volgden Wouts comeback en zijn verbluffende
successen op de voet en doken in de unieke
Lilse wielercultuur waar hij een exponent van is.
Een document dat het fenomeen Wout van
Aert op meeslepende manier helpt verklaren.

Bart Lamers (1967) is freelance redacteur en
copywriter met een hart voor sport en staat
met beide voeten stevig in de Kempense
zandgrond. Voor De Zondag verslaat hij voetbal
en wielrennen. In verscheidene columns getuigt
hij van een fijne neus voor couleur locale die hij
op empathische manier beschrijft.

Verschenen in november 2021, nu al vijfde druk.

[sportumi]

ISBN 978 949 32 42 388
166 blz.
15 x 23 cm
Softcover
20 euro

9

789493

242388

[sportumi]

NOG STEEDS BESCHIKBAAR

KAREL MICHIELS
SVEN MASSART

MAGISCHE MATHIEU
De wonderjaren van Mathieu van der Poel
Met
een
glansprestatie in de
Amstel Gold Race katapulteerde
Mathieu van der Poel zich op 21 april 2019
naar de internationale top van het wielrennen. De jonge
Nederlander reed toen al een sterk voorjaar, maar met de
zege in de Nederlandse klassieker legde hij met veel verve
de kers op de taart.
Meer dan de overwinning op zich was het de manier
waarop die de monden deed openvallen. Van der Poel
heerste op de Limburgse hellingen zoals weinigen het
hem voordeden. Dat doet hij ogenschijnlijk allemaal
zonder veel moeite en met het plezier van een nieuweling.
Zijn aangeboren talent, zijn gretigheid en zijn jeugdig
enthousiasme, zijn aanvalslust en zijn rust zorgden voor
de ideale cocktail voor de geboorte van een nieuwe
wielerkampioen.

Dat was toen, dit is nu: twee jaar later staat Mathieu
van der Poel aan de wereldtop. Hij won intussen de Ronde
van Vlaanderen editie 2020 na een millimeterspurt met
Wout van Aert en eindigde tweede in 2021. Hij pakte de
zege in de Strade Bianchi en won etappes in de Ronde van
Zwitserland en de Tirreno Adriatico. Vooral stond hij op het
hoogste podium in de Tour de France na ritwinst en behield
er zes dagen de gele trui. Die droeg hij op ontroerende
wijze op aan zijn overleden grootvader Raymond Poulidor.
Sven Massart (1975) schreef eerder Een dag uit het leven
van Mathieu van der Poel, dat verschillende herdrukken
kende. Hij volgde jaren het wielrennen op de voet via het
Persagentschap Belga en de krant De Tijd. Hij is ook auteur
van Leuven Loopt Voorop. Innovatie in de Europese Sportstad.
Karel Michiels (1960) is auteur van verschillende
biografieën over sporthelden zoals Juan Lozano, Rik
Coppens en Marieke Vervoort.

Verschenen in november 2021, nu al tweede druk.
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CHRISTIAN VANDENABEELE
THOMAS D’HAVÉ

ZO WORD JE EEN
OERSTERKE VOETBALLER
Hoe je een
oersterke
voetballer
wordt legt uit hoe je levensstijl
ervoor kan zorgen dat je beter presteert en
minder geblesseerd bent. In de eerste plaats is het boek
geschreven voor de ambitieuze en leergierige voetballer
zelf. Voor de jeugdspeler die met meer kans op succes de
stap naar het eerste elftal wil zetten en voor de volwassen
speler die er zijn kwaliteiten beter wil benutten.
Maar het is ook een boek dat je als ouder en als trainer
de essentiële onderbouwing geeft om jonge voetballers in
hun dagelijks leven met kennis van zaken te begeleiden.
Het beschrijft een nieuw domein met baanbrekende
kennis: levensstijl als prestatiebevorderende factor.
In de populairste sport ter wereld is er grote nood aan
dit unieke boek. Omdat we enerzijds in een maatschappij
leven met almaar meer afleidingsprikkels en gewoontes
die onze belastbaarheid ondermijnen en er anderzijds
in het voetbal almaar hogere eisen aan lichaam en

geest gesteld worden. Rode Duivel Thomas Meunier trok
onlangs nog aan de alarmbel om de aandacht te vestigen
op al die voetballers die al op jonge leeftijd met letsels
sukkelen. Hoe je een oersterke voetballer wordt laat
zien hoe je door aanpassingen in je levensstijl fysiek en
mentaal stressbestendiger kunt worden. Bij uitbreiding is
‘oersterke voetballer’ een metafoor voor elke ambitieuze en
leergierige sporter.
THOMAS D’HAVÉ (1979) is osteopaat van achtergrond
en al twintig jaar actief in de voetbalwereld. Hij verdiende
zijn sporen onder meer bij Ajax Amsterdam en West Ham
United.
CHRISTIAN
VANDENABEELE
(1962)
is
journalist.
Hij
werkte
een
kwarteeuw
voor
Sport/Voetbalmagazine, waarvan achttien jaar als vaste
redacteur, en won in die tijd de Dexia Persprijs en de
Prijs voor Onderzoeksjournalistiek. Hoe je een oersterke
voetballer wordt is zijn eerste boek.

Verschenen in juni 2021, nu al zesde druk.
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(Ik hou van lezen, maar ook van sporten)

