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Voorwoord

Daags voor de oefeninterland België – Saoedi-Arabië (26 maart 

2018) heb ik het schrijven terug opgepakt. Met een verhaal over 

de Rode Duivels begin ik aan een vermakelijke klus.  

Op dag twee krijg ik het bezoek van een gedachte die mij brengt 

bij het zoontje van een hele goede vriendin.  Zijn naam is Jimmy, 

bij wie vorig jaar de ziekte van Duchenne werd vastgesteld. Jimmy 

is een guitig en goedgemutst kereltje van acht. Dit plotse 

denkbeeld werkt inspirerend en brengt het schrijven van dit 

boekje in een stroomversnelling.  

Met Jimmy in gedachten draag ik een deel van de opbrengsten van 

dit boekje af aan het Duchenne Parent Project Belgium, alsook aan 

de moeder van Jimmy als bijdrage voor de behandeling van de 

spierafbraak en complicaties die haar oogappel moet ondergaan.

Beste analist, ik wens u veel leesplezier en bovenal een geweldig 

WK.

Guy Cozijns

Willemstad (Curaçao), begin mei 2018
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