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Manuel zat in zijn kamer en was in gedachten verzon-
ken. Zijn blik dwaalde de hele tijd af naar de grote 
poster aan de muur tegenover zijn bureau. Daar hing 
een afbeelding van zijn favoriete nationale elftal.
 Daarnaast hing nog een foto waarop in grote zwart-
rood-gouden letters stond: Duitsland Wereld-
kampioen 2014. 
 Heel even keerden Manuels gedachten terug naar de 
beslissende goal van Mario Götze waardoor het in de 
verlenging 1-0 TEGEN ARGENTINIË werd. Hij balde 
zijn vuist en mompelde: ‘Dat 
zou mij ook weer eens 
moeten lukken.’ Onder het 
bureau was een gegrom als 
antwoord te horen. Daar zat 
Manuels hond NIKSVANMES-
SI en die klonk heel boos. 
 De jongen met de opval-
lende krullen keek heel 
even onder het bureau-
blad en mopperde naar 
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hem: ‘Dat moet jij vooral doen! Je bent zelf bang voor 
voetballen en dan lig je mij hier wat uit te dagen!’ Ge-
schrokken sloot NIKSVANMESSI zijn mooie, grote 
bruine hondenogen en lag nog geen tel later ontzet-
tend hard te snurken.
 Manuel kon het niet langer verborgen houden, zelfs 
niet voor zijn hond: hij zat enorm in de put. Al onge-
veer twaalf wedstrijden op rij had hij, de enige top-
schutter van Vereniging Kielboys, geen doelpunten 
meer gemaakt. Althans niet in het doel van de tegen-
stander. In de wedstrijd tegen Sporting 07 had Manuel 

tot overmaat van ramp in eigen 
doel geschoten. Heel pijnlijk! 
Via zijn rechterhak was de bal 
onhoudbaar in het eigen net 
gevlogen. Dat kon zo niet lan-
ger doorgaan. 
 Manuel greep naar zijn 

spelconsole en drukte op de ON-knop. Het virtuele 
voetbalspel Pro Soccer verscheen met sprankelende 
kleuren op het beeldscherm. Vliegensvlug drukte Ma-
nuel op de keuzetoets en voerde met licht trillende 
vingers de code A10Wk in.
 Toen hij dit de afgelopen keren deed, was op won-
derbaarlijke wijze Lionel Messi op het scherm versche-
nen. Via de headset had Manuel direct met de wereld-
ster uit Argentinië kunnen praten. En die had hem nut-

16344_Der beste Kicker 2.indd   6 23/10/17   09:26



7

tige tips voor de wedstrijd van zijn team gegeven. Maar 
nu bleef het scherm gewoon hetzelfde. Er dook geen 
Messi op. En verder ook niemand anders. Dat was al 
een eeuwigheid zo. Het leek wel alsof de Messi-magie 
gewoon verdwenen was.
 Manuel kon het spel alleen op de normale manier 
starten. Woedend sloeg hij met zijn vlakke hand op het 
bureaublad. Maar dat haalde niets uit, behalve dat 
NIKSVANMESSI wakker werd uit zijn diepe slaap en 
luid blaffend de kamer uit stormde. Het ruwharige 
beestje wilde mogelijke inbrekers wegjagen. Natuurlijk 
was er op de benedenverdieping niemand behalve An-
nelies Goossens en zij was gewoon Manuels moeder, 
die zeker niets uit haar eigen huis wilde stelen. Boven 
hoorde Manuel haar lachen: ‘NIKSVANMESSI, maak 
toch niet zo’n onnodig kabaal, er zijn geen inbrekers.’

Manuel probeerde zich weer op zijn scherm te richten, 
maar zijn moeder riep naar hem: ‘Manuel! Toekomstig 
voetbalidool!’

16344_Der beste Kicker 2.indd   7 23/10/17   09:26



8

 Manuel rolde met zijn ogen. Hij wist dat zijn moeder 
hem met dit koosnaampje alleen een beetje wilde pla-
gen, maar dat kon hij nu wel missen.
 ‘Wil je alsjeblieft naar beneden komen voor het eten?’
 Geïrriteerd antwoordde de krullenbol net een tik-
keltje te hard: ‘Ja, mevrouw mama, ik kom meteen!’ Hij 
drukte op de OFF-knop en dacht hardop: ‘Hoe lukt 
het me om weer te scoren? Messi zou vast een goede 
tip voor mij hebben gehad.’
 De afgelopen dagen had hij regelmatig op zijn con-
sole de code inge-
voerd, maar vandaag 
was hem eindelijk 
één ding duidelijk 
geworden: de truc 
werkte niet meer.

Langzaam en somber slofte Manuel de trap af en ging 
de keuken binnen. Zijn moeder had zoals altijd een 

gezonde sportmaaltijd 
met vers fruit, volko-
renbrood en magere 
kaas gemaakt. 
 ‘Hoe was het van-
daag op school?’ 
wilde zijn moeder 
weten.
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 ‘Zoals gewoonlijk’, mompelde Manuel onverstaan-
baar, omdat hij geen zin had om te praten.
 ‘Heb je je huiswerk gemaakt?’ Lieve help. Moesten 
ouders nu altijd dezelfde vragen stellen? Vreselijk saai. 
Manuel nam een paar happen van zijn boterham en gaf 
het enige antwoord waartoe hij nog in staat was: ‘Ja!’
 Zoals te verwachten was, rolde zijn moeder met haar 
ogen. ‘Erg praatlustig ben je vandaag niet…’ Manuel 
beet met iets meer enthousiasme in zijn boterham. Hij 
was echt dol op zijn moeder, maar soms werkte ze op 
zijn zenuwen. Had ze dan niet in de gaten dat hij een 
groot probleem had? Een probleem dat veel groter was 
dan alle huiswerk van de hele wereld bij elkaar?
 Maar ze had het wel door. ‘Komt het omdat scoren 
niet meer lukt dat je vandaag zo ongelooflijk lief bent?’ 
vroeg ze. 
 Manuels moeder had veel verstand van voetbal. Ze 

werkte als sportpre-
sentatrice en sprak 
op tv voortdu-
rend met be-

roemde sporters 
uit de hele wereld.

 Voorzichtig keek 
Manuel haar aan. Hij kon 

zien dat ook zij met iets zat. 
Zijn moeder wilde duidelijk 
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haar hart luchten. Maar hij kon niet goed inschatten of 
het goed of slecht nieuws was.
 ‘Oké, meneer de wereldster’, begon ze en Manuel 
zette zich al schrap voor wat er ging komen. ‘Omdat je 
vader weer in Brazilië is en jou dit keer geen handige 
tips kan geven, zoals bij de wedstrijd tegen FC Kielbok, 
wil ik je wel helpen. Misschien heb ik een idee voor je 
scoorprobleem.’
 Van de ene op de andere seconde fleurde Manuel 
weer op. Hij liet zijn boterham op zijn bord vallen en 
ging kaarsrecht zitten. ‘Wat voor een idee?’ vroeg hij 
nieuwsgierig. ‘En kan het er echt voor zorgen dat ik 
eindelijk weer een goal maak?’
 Zijn moeder moest lachen. ‘Joepie, er komt weer ge-
luid uit mijn zoon. Een wonder!’ Ze zag er zo enthou-
siast uit dat zelfs Manuel in de lach schoot. 
 ‘Houd me toch niet langer in spanning. Vertel op, heb 
je geheim krachtvoer of de toverdrank van Asterix voor 
mij?’
 Manuels moeder hoefde niet lang na te denken. ‘Ik 
heb woensdag een interview met een echte wereldster 
en ik zou je graag willen meenemen. Als je wilt, kun je 
zelfs een paar vragen stellen.’
 Een wereldster? Wie kon dat zijn? Manuel voelde 
hoe de spanning bij hem toenam. 
 ‘Maak het nu niet zo spannend. Kom op, over wie 
gaat het?’ drong hij aan.
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 ‘Manuel Neuer, de keeper van het Duitse top-
team Bayern München!’ kondigde zijn mama grijnzend 
aan. En voordat Manuel zijn mond weer kon dicht-
klappen, voegde ze eraan toe: ‘Zoals je weet, werd hij in 
2014 wereldkampioen met het Duitse nationale 
elftal. Als hij niet weet hoe je een periode zonder sco-
ren afsluit, wie dan wel?’
 Dolenthousiast sprong Manuel op, maakte een dansje 
rond de tafel en omhelsde zijn moeder. Ook NIKS-
VANMESSI vond het nieuwtje blijkbaar leuk. Hij blaf-
te zo hard dat het leek alsof zijn baasje net een HAT-
TRICK tijdens een WK-finale had gescoord.
 Manuel liet zich uitgeput op zijn stoel vallen. ‘Ik ga 
een wereldkampioen ontmoeten. Dank je wel, 
mama!’ Voor het eerst die dag voelde hij een sprankje 
hoop dat zijn voetbalcarrière nog te redden viel.
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HATTRICK
Je spreekt van een hattrick als een speler in één 
wedstrijd drie keer achter elkaar scoort. Er wordt 
gesproken van een onvervalste of zuivere hattrick als 
een speler achter elkaar drie goals in slechts één 
helft (!) maakt. In 1970 scoorde de wereldberoemde 
voetballer Johan Cruijff bij Ajax in de wedstrijd tegen 
AZ’67 zelfs twee hattricks. Het record ‘snelste 
hattrick’ staat nog altijd op naam van Jan Seelen, een 
Nederlandse voetballer die ook bij Ajax speelde. In 1959 
maakte hij in de wedstrijd tegen SHS binnen twee 
minuten zijn drie doelpunten. 
Wist je trouwens dat het woord hattrick afkomstig is 
uit het cricket? Als een bowler drie wickets met drie 
opeenvolgende ballen nam, werd deze bijzondere 
prestatie beloond met een nieuwe hoed. Een hoed (hat) 
voor een truc (trick) dus. 
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