
 
 

Voetbalkoorts – het verhaal van een fanatiek supporter 
 

Amsterdam – 23 augustus Altijd al in het hoofd van een voetbalfan willen kruipen? In Nick Hornby’s 

Voetbalkoorts lees je over een man die verliefd wordt op voetbal. Zo verliefd dat hij eraan 

onderdoor gaat. En nu is het boek beschikbaar in eenvoudige taal, voor mensen die niet zo 

makkelijk lezen. 

 

Al jaren associëren we fanatieke voetbalsupporters met geweld, gescheld en wangedrag. Maar dat 

niet iedere voetbalfan een agressieve hooligan is, bewijst Nick Hornby in zijn boek Voetbalkoorts. 

Hoewel het spel hem betovert en niet meer loslaat, wordt Hornby nooit een losgeslagen 

vandalistische supporter. Toch heeft ook Hornby de schaduwkant van het voetbal aan de levende 

lijve moeten ondervinden, wanneer zijn hobby verandert in een obsessie. Dit is Hornby’s verhaal over 

zijn liefde voor de Engelse voetbalclub Arsenal. Een liefde die zijn persoonlijke leven infiltreert en 

beschadigt. En een liefde die, koste wat het kost, voor alles gaat.  

 

Aanrader 

Volgens De Volkskrant is Voetbalkoorts verplichte kost voor iedere eerste- en eredivisiespeler. Maar 

ook als je niet van voetbal houdt, is dit vast en zeker een verhaal dat je intrigeert. De transformatie 

van een jongen naar een man die langzaamaan geobsedeerd raakt is een aanrader voor iedereen die 

geïnteresseerd is in psychologie. Je hoeft daarom ook zeker geen Engelse voetbalfanaat te zijn om dit 

boek interessant te vinden.   

 

Het verhaal 

‘Bijna 25 jaar geleden werd ik verliefd. Verliefd op voetbal. Ik was elf jaar. Vanaf dat moment 

betekent voetbal alles voor mij. Er zijn natuurlijk ook andere belangrijke dingen in het leven. Relaties, 

vriendschap, werk. Maar voetbal is voor mij het allerbelangrijkste. Dat klinkt misschien leuk. Maar 

zo’n grote liefde is niet alleen maar leuk. In dit boek vertel ik er alles over. Over hoe geweldig voetbal 

kan zijn. Maar ook hoe erg het is om zo gek op voetbal te zijn.’ 
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Voor meer informatie over deze uitgave kunt u contact opnemen met Marianne Verhallen, uitgeverij 

Eenvoudig Communiceren, 0031 6 20967363, m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl   

 

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren  

Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere 

verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere 

woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek 

uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.  

  

Laaggeletterdheid  

In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Zaken als online 

een treinkaartje kopen, de bijsluiter van medicijnen lezen of een formulier invullen, zijn voor hen een 

grote uitdaging. Met haar toegankelijke uitgaven zet Eenvoudig Communiceren zich continu in voor 

het vergroten van de zelfredzaamheid van laaggeletterden, en voor het bevorderen van 

kansengelijkheid in het algemeen.  

 

 

 


