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De sportbibliotheek
van de Lage Landen
Willems Uitgevers viert in 2021 zijn achtste 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 nieuwe naam sportumi presenteren.

Hartelijk,
Raf Willems
Tom Willems
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MICHEL SCHEPERS, DIRK WILLOCX, GUIDO BREDA

140 JAAR ROOD EN WIT
Lexicon van alle Antwerpspelers ooit
(1880-2020)

Uniek in het Belgisch voetbal:
zo’n gids bestaat alleen over R Antwerp FC
140 jaar rood en wit is een lexicon geworden
waarin alle spelers werden opgenomen die
tussen 1880 en de bekerﬁnale van 2020
minstens één wedstrijd speelden in het eerste
elftal van Royal Antwerp FC. Van alle 1.169
spelers tot dusver werd een digest gemaakt met
statistische info en een foto.
Van de 140 interessantste spelers werd ook
een uitgebreid portret geschreven. Alle spelers

met meer dan driehonderd wedstrijden en/of
honderd doelpunten in het eerste elftal zijn hier
sowieso ook bij.
Voor de samenstelling van dit boek werden de
opstellingen en doelpuntenmakers gebruikt van
liefst 4.928 wedstrijden van RAFC! Alleen zo
was het mogelijk om statistieken op te maken
voor elke speler die ooit minstens één minuut
in het eerste elftal heeft gespeeld.

Verschenen maart 2021.

ISBN 978 949 24 19 644
220 blz.
21,5 x 29,5 cm
Hardcover
45 euro
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SVEN HARDIES

BOSUILMAN 2
Cartoons uit het Antwerp Official Clubblad en andere onzin

In deze verzameling cartoons uit het Antwerp
Clubblad eist de rood-witte superheld Bosuilman
de hoofdrol op. De legende zegt dat hij vijfde
generatie Antwerpfan is die ieder seizoen
een abonnement koopt. Toen zijn favoriete
voetballer Cisse Severeyns transfereerde naar
GBA veranderde hij in ... Bosuilman!
Hij is supersterk en sneller dan het menselijke
oog kan waarnemen. Die krachten gebruikt hij
zelden, want de fanatieke supporter is te druk
bezig met het reilen en zeilen van zijn club, die
een metamorfose ondergaat. Lycra kostuum
buiten beschouwing gelaten is Bosuilman de
verpersoonlijking van de Antwerpsupporter,
soms cynisch en bitter, dikwijls overenthousiast
en met zijn kop in de wolken. Vanop tribune 2,

met een pint in de hand en altijd onder vrienden,
bespreekt hij van de meest pijnlijk banale zaken
tot de vele toekomstbepalende beslissingen
van de club.
Dit is deel 2 van de stripreeks.

SVEN HARDIES (1974). Het! Lied! Van! Deurne...
euh, Zuid! Daar is hij geboren en getogen.
Toch volgde de rasechte stadsmens de liefde
richting Kempen en woont nu in het idyllische
Oud-Turnhout. Door de besmetting met het
Antwerpvirus, overgedragen van vader op zoon,
zal hij zelden een wedstrijd van The Great
Old missen. Hij is graﬁsch ontwerper, standupcomedian en sinds 2013 ook illustrator en
cartoonist van het ofﬁciële Antwerp Clubblad.

Verschenen in 2020.

ISBN 978 949 24 19 859
90 blz.
21 x 29,7 cm
Softcover
15 euro
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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.

Verschijnt juni 2021.

ISBN 978 949 32 42 098
180 blz.
15 x 23 cm
Softcover
20 euro
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BEN REDELINGS

ZLATAN SPREEKT !
Het beste boek aller tijden

Een boek voor de jeugd! En natuurlijk voor
alle Zlatanliefhebbers. En dat moet ongeveer
iedereen zijn. Welke voetbalfan houdt er niet
van Zlatan? En wat je hier in handen hebt … is
‘gewoon het beste voetbalboek aller tijden!’ Zo
zou Zlatan het alvast zelf zeggen. En natuurlijk
heeft Zlatan het zoals altijd bij het rechte eind!

Of toch niet? Want zoals Zlatan zelf zegt over
alle onwaarschijnlijke verhalen die over hem de
ronde doen: ‘95 procent van wat over mij wordt
verteld is verzonnen, 2,5 procent is vals en de
rest is de waarheid.’
Of is het omgekeerd? Ontraadsel het mysterie
Zlatan. En luister naar Zlatan Spreekt!

In Zlatan spreekt! worden de beste, grappigste,
meest gedurfde en onwaarschijnlijke uitspraken
van Zlatan verzameld. Als je dit boek gelezen
hebt, dan ken je de hele Zlatan.

Ben Redelings verzamelde de uitspraken
van een van de bijzonderste voetballers aller
tijden. Ben Redelings is de populairste Duitse
voetbalboekenschrijver.

Verschijnt mei 2021.

ISBN 978 949 32 42 104
142 blz.
10 x 19 cm
Softcover
15 euro
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KEVIN PLEIN, JAN WILLEM SPAANS

WI NAN WAN !
Onze nationale trots Suriname op de Gold Cup

Wi nan wan! Wij zijn één! Suriname staat aan
de vooravond van zijn eerste deelname aan
de Gold Cup. Bondscoach Dean Gorré en zijn
selectie hebben knap werk verricht door zich te
plaatsen voor een eindronde. Bovendien zullen
ze zodra het toernooi begint voor het eerst ook
kunnen beschikken over een aantal voetballers
met een dubbel paspoort.
De perspectieven voor het voetbal in
Suriname waren nog nooit zo mooi. Tijd
voor een boek dus! Met Onze Nationale Trots
hebben Kevin Plein en Jan Willem Spaans een
multifunctioneel boek geschreven. Deels dient
het als voorbeschouwing op het aanstaande
toernooi, deels ook als liefdesverklaring aan het
Surinaamse voetbal.
De auteurs interviewden een reeks Surinaamse
prominenten met verschillende beroepen en

één gemene deler: ze houden allemaal op hun
eigen manier van Natio. Hun anekdotes en
verhalen maakt dit een bij uitstek geschikt boek
om je voor te bereiden op de Gold Cup en al wat
erop zal volgen. Wi nan wan!
KEVIN PLEIN (1981) is een Rotterdamse
voetbalvolger met Surinaamse roots. Sinds 2016
actief als interviewer en tekstschrijver voor de
populaire voetbalwebsite Natio Suriname. Hij is
naast Natio-watcher tevens supporter van het
nationale voetbalteam van Suriname. Wi nan
wan!
JAN WILLEM SPAANS (1995) is zelfstandig
voetbalschrijver. Hij is medewerker van het
maandblad Elf Voetbal en auteur van de boeken
Een dag uit het leven van Virgil en Liverpool FC
Eindelijk kampioen!

Verschijnt juni 2021.

ISBN 978 949 32 42 111
220 blz.
17 x 24 cm
Softcover
20 euro
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Stefan Van Loock

DE PALEIZEN VAN KONING VOETBAL

ISBN 978 949 24 19 989
428 blz.
17 x 24 cm
Hardcover
45 euro
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FRANÇOIS COLIN

MARADONA
EN DE BELGEN

Maradona
en de Belgen
ISBN 978 949 24 19 880
176 blz.
15 x 23 cm
Softcover
20 euro
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RAF WILLEMS
111 Legendarische
Voetbalhelden
sinds 1920
ISBN 978 949 24 19 545
300 blz.
21 x 26 cm
Softcover
35 euro
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JÖRN WOLF
Roger Schmidt
HEt boek
van een trainer
ISBN 978 949 24 19 897
200 blz.
16 x 24 cm
Softcover
20 euro

9

789492

419897

[sportumi]

[sportumi]

[sportumi]

[sportumi]

YVES BROKKEN

REMCO EVENEPOEL
Een dag uit het leven van ...

De reeks Een dag uit het leven van gaat
doorgaans over een hoogtepunt en dan lijkt
een valpartij die de betreffende renner de rest
van het wielerseizoen kost een ietwat vreemde
gedachte. Maar aan de crash van Remco
Evenepoel moet je – maanden later – positieve
gedachten binden. Remco is er goed vanaf
gekomen – een vereiste voor dit boek – en uit
een ferme tegenslag als die val in de Ronde van
Lombardije zal de jonge en mentaal ijzersterke
Evenepoel zelf ook het goeie halen.
Meer dan ooit gebrand om zich in 2021 te
bewijzen, in het zog van dat andere supertalent
Tadej Pogacar – de Sloveen die zich liet
opmerken in de Tour de France, maar op La
Planche de Belles Filles ook zo’n machtige,
letterlijk en ﬁguurlijk, en zelden gezien
performance neerzette dat hij de Tour op zijn
22ste ook effectief won. Die Pogacar wordt
de komende jaren wel vaker de te geduchten

concurrent van de Prins van Schepdaal.
Elke vergelijking met ene E. Merckx is uit
den boze, maar weet goed dat Merckx destijds
ook twee zware opdoffers kende in het begin
van zijn met prijzen overbeladen carrière, met
name de verwijdering uit de Giro d’Italia na een
positieve dopingtest én de zware val op een
piste in het Franse Blois, respectievelijk net voor
en net na zijn eerste Tour-zege van 1969.
Om maar te zeggen dat de beste Remco
Evenepoel nog meer drive zal overhouden aan
deze tegenslag, want dat Evenepoel sterker dan
ooit zal terugkomen, staat vast. Dat hij deze val
in Lombardije nooit zal vergeten, eveneens.
YVES BROKKEN (1984) is het gezicht en
het brein achter het online mediaplatform
WielerVerhaal (www.wielerverhaal.com) en
schreef in 2020 ook mee het herdenkingsboek
Ik had een droom van Bjorg Lambrecht.

Verschijnt maart 2021.

ISBN 978 949 24 19 996
145 blz.
13 x 19 cm
Softcover
12,50 euro
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HERDRUKKEN
BART LAMERS
Het Wonderjaar
van Wout van Aert
ISBN 978 949 24 19 842
160 blz.
13 x 19 cm
Softcover
14,5 euro
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SVEN MASSART

Een dag uit
het leven van
Mathieu van der Poel
ISBN 978 949 24 19 613
160 blz.
13 x 19 cm
Softcover
10 euro
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YVES BROKKEN - RAF WILLEMS
Bjorg Lambrecht
Ik had een droom
ISBN 978 949 24 19 811
270 blz.
21,5 x 29,5 cm
Hardcover
40 euro
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1 Sporten
Aan sport doen
• uitdrukking
		 Mi šatas legi, sed ankaû sportumi
		

(Ik hou van lezen, maar ook van sporten)

