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Bijma - Clubliefde

PERSBERICHT

In mei verschijnt bij Ambo|Anthos uitgevers

Jeroen Bijma – Clubliefde

Arjen Robben bij FC Groningen

En ineens was daar een persconferentie van Arjen Robben

bij FC Groningen. Op 27 juni 2020 kondigde de legendarische

voetballer – die furore maakte bij Bayern München,

Real Madrid, Chelsea, psv en het Nederlands elftal – aan dat

hij werkte aan een terugkeer bij de club waar het voor hem
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in 1996 allemaal was begonnen: FC Groningen. De reden

dat hij dat na een sabbatical van een jaar doet is volgens

hemzelf in één woord samen te vatten: clubliefde. Journalist

Jeroen Bijma reist Robben een heel seizoen achterna en

maakt van dichtbij alle hoogte- en dieptepunten mee. Hoe

goed is de zesendertigjarige routinier nog? Wat betekent

zijn comeback voor de club, de supporters en de provincie?

Hoe kijken zijn collega’s in de voetballerij naar hem?

Aan de hand van alle wedstrijden van FC Groningen dit

seizoen – dat wordt geteisterd door de coronacrisis – geeft

Bijma een beeld van de man die ooit de sterren van de

hemel speelde in stadions als de Allianz Arena en Estadio

Santiago Bernabéu en die nu dagelijks op de fiets naar de

thuishaven van FC Groningen komt.

 

 

 

 

Jeroen Bijma (Leeuwarden, 1990) is sinds 2012

werkzaam als sportverslaggever van nu.nl. Hij

volgt onder andere de topclubs in de Eredivisie

en doet ook verslag van het Nederlands

elftal. Bijma was in het verleden freelancer op

de sportredactie van de Leeuwarder Courant,

het Noordhollands Dagblad/Alkmaarsche

Courant, het Leidsch Dagblad en het AD/Rotterdams

Dagblad. Clubliefde is het eerste boek

van zijn hand.
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