
 
 

Het leven van de legendarische sportheld: Lionel Messi – de beste voetballer 

van de wereld 
 

Nog geen half jaar geleden mocht Lionel Messi eindelijk de wereldbeker in ontvangst nemen. De 

kroon op zijn toch al niet magere carrière. Het was zijn laatste kans: de voetballer is 35 en heeft de 

wereldtitel al vier keer door zijn vingers zien glippen. Hoewel de wedstrijd Nederland-Argentinië, 

waarbij de gemoederen hoog opliepen, nog vers in het geheugen van de Nederlanders ligt, zal geen 

voetbalkenner ontkennen dat Lionel Messi een enorme grootheid is. Maar hoe begon zijn carrière? 

Dat lees je in dit boek, geschreven in makkelijke taal. 

 

En in Lionel Messi – de beste voetballer van de wereld lees je nog veel meer. 

Bijvoorbeeld over Messi’s band met de minstens net zo beroemde Diego Maradona, 

over zijn vele tattoages en over zijn strijd met Cristiano Ronaldo om de titel GOAT 

(Greatest of All Time). Dit boek is een echte must-read voor alle voetballiefhebbers. En 

zeker voor degenen die meer moeite hebben met lezen. 

 

Het nut van makkelijke boeken 

Misschien lijkt het op het eerste gezicht niet zo, maar lezen is een van de 

belangrijkste vaardigheden. Voor veel aspecten in het dagelijks leven moet je kunnen lezen: een 

recept volgen, een formulier invullen, een boodschappenlijstje maken en volgen, noem het maar op. 

Iedereen moet dus kunnen lezen. Maar net als alle vaardigheden moet je oefenen om er goed in te 

zijn. We moeten dus allemaal lezen. En het liefst papieren boeken. Maar om dat voor elkaar te 

krijgen, moeten er dus voor alle mensen boeken zijn die aansluiten bij het leesniveau en bij de 

interesses.  

 

Max Verstappen – to the MAX 

Lionel Messi – de beste voetballer van de wereld is niet het eerste toegankelijke sportboek dat we 

uitbrengen. In 2022 brachten we een boek over de grootste Nederlandse raceheld uit: Max 

Verstappen – to the MAX. In dit boek lees je alles over de tweevoudig wereldkampioen: over hoe het 

racen hem met de paplepel is ingegoten. Over hoe hij al op zeer jonge leeftijd alles won met karten. 

En natuurlijk over zijn indrukwekkende loopbaan in de Formule 1 die leidde tot zijn twee 

wereldkampioenschappen. Ga voor meer informatie over het boek naar onze website: 

www.eenvoudigcommuniceren.nl. 
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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.  
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