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Samenvatting Oranje is deze zomer weer het gesprek van de dag. Indien u als modale
voetballiefhebber op de been wilt blijven tijdens de dagelijkse
discussies op het werk, in het café of thuis, kunt u Het WK van A tot Z
geen dag missen. Na het bestuderen van dit boek weet u zelfs meer van
het internationale voetbal dan Louis van Gaal. Dat lijkt me de ultieme
reden het boek te kopen. - Johan Derksen

Details Welk land eindigde net als Nederland vier keer bij de beste vier op WK-
eindronden, maar werd nooit wereldkampioen?

Welke twee clubs leverden de meeste spelers (dertien) voor het WK van 2010
in Zuid-Afrika?

Ruud Gullit haakte kort voor het WK van 1994 af. Welke speler kreeg
vervolgens het rugnummer 10 van bondscoach Dick Advocaat?

Het zijn weetjes die iedere voetballiefhebber paraat moet hebben. Hans-
Jörgen Nicolaï is er als feitenkenner van het internationale voetbal een
meester in. Met het WK in Brazilië voor de deur presenteert hij een boek vol
foto's trivia, anekdotes, quizvragen, weetjes, lijstjes en feiten. 

Extra aandacht is er voor de legendarische Oranje-elftallen van 1974, 1978 en
2010. Alle drie teams haalden de finale, maar moesten genoegen nemen met
de tweede plaats.

320 pagina's in kleur

€19,95

ISBN: 978 90 6797 056 3

Nu in de winkel

Afbeeldingen

Voetbal International
VI Klantenservice 
Postbus 1259 
1000 BG Amsterdam

0900-0162 (15 cent p.m.)

Postadres redactie 
Voetbal International 
Postbus 575 
2800 AN Gouda

WOORDVOERDERS

Marieke Derksen
0182-599 377 
m.derksen@vi.nl

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/40982/images/131707-e8e0e045-b41f-4ee5-9c1a-682cbddcdedf-het_2520wk_2520van_2520a_2520tot_2520z_3d_300-large-1401118572.png
mailto:m.derksen@vi.nl
http://viboeken.apawb.nl/
http://viboeken.apawb.nl/77773-het-wk-van-a-tot-z


Over Voetbal International

Naast het reguliere, sinds 1965 verschijnende, weekblad Voetbal
International runt de redactie een radiostation, een succesvol tv-programma
bij RTL7, een webshop, een drukbezochte internetsite en een
boekenuitgeverij. De uitgeverij van Voetbal International geeft sportboeken
uit, waaronder de biografieën van Johan Cruijff, Willem van Hanegem, Gijp,
Geen Genade, Ronald Koeman en Gert Jakobs. Daarnaast werden er
standaardwerken uitgegeven over de clubs Feyenoord, FC Utrecht en FC
Groningen. Sinds het voorjaar van 2011 verzorgt A.W. Bruna Uitgevers de
verkoop en promotie van de boeken. Boeken over andere onderwerpen dan
sport worden uitgegeven onder het label VIP. De dagelijkse leiding is in
handen van hoofdredacteur Johan Derksen.

Noot voor de redactie:

Voor aanvragen van een interview en extra informatie kunt u zich richten tot
Marieke Derksen, m.derksen@vi.nl of telefoon 0182-599 377.
Voor het aanvragen van een recensie-exemplaar kunt u zich richten tot
Patricia Mourik, patricia.mourik@apawb.nl.
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