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Voetbal vonden vader en moeder
Houtman niks voor hun zoon. “Ze 
stuurden me naar de scouts en - 
godbetert - naar de dictieles”, vertelt 
de schrijver, die opgroeide in het 
Antwerpse Statiekwartier maar 
vandaag in Mortsel woont. “Ze 
waren beiden historici, met sport 
hadden ze niks. Thuis zeggen we 
altijd dat mijn vader zo houterig is 
dat je er een kast van kunt maken. En
dan nog Houtman heten ook.”

We lachen en dat zal niet de laatste
keer zijn tijdens ons gesprek. Joost 
Houtman houdt van een witz op tijd 
en stond. Het mag zelfs een flauwe 
zijn, geeft hij toe. “Het voordeel van 
een flauwe grap is: mensen moeten 
er sowieso mee lachen, en daarna 
moeten ze nog eens lachen omdat ze
ermee gelachen hebben. Het werkt 
twee keer.”

‘Triple XL’ van de misdaad
In FC De Criminelen ontbreekt die

humor niet. Profvoetballers hebben 
vaak al een potsierlijk kantje van 
zichzelf. En dat wordt nog versterkt 
wanneer ze de foute kant opgaan. 
Zoals Jean-Marie Abeels, die zijn 
glorieperiode in de jaren 80 en 90 bij
Kortrijk, Germinal en Waregem 
beleefde.  “Abeels is al een paar keer 
veroordeeld voor illegale vinken-
handel”, zegt Houtman. “Dat is niet 
koosjer natuurlijk, maar in zijn geval 
kan je toch al eens de afslag richting 
humor nemen. Dat is veel moeilijker 
wanneer het over de echte psycho-
paten gaat.”

Houtman denkt in dat tweede geval
bijvoorbeeld aan Bruno Souza, de 
keeper van Flamengo in Rio de 
Janeiro, een van de topclubs in Bra-
zilië. “Dat hij zijn minnares bezwan-
gert... Tja, ik vermoed dat het in de 
voetballerij wel meer gebeurt. Maar 
dat hij haar uiteindelijk vermoordt, 
deels voedert aan de honden en de 
overblijfselen in beton giet, dat is 
toch al iets uitzonderlijker. Dat is 
toch de triple XL van de misdaad.”

Luitenant bij de SS
Souza is ondertussen weer een vrij

man, overigens. Hij stond dit seizoen
dertien wedstrijden in het doel van 
Rio Branco. In tegenstelling tot 
Alexandre Villaplane, die nooit meer
speelde na zijn veroordeling. Kon 
ook moeilijk. In 1944 werd hij met 
Kerstmis opgehangen als land-
verrader. En dat voor een man die op
het allereerste WK, in 1930 in 
Uruguay, nog de kapitein was van 
Les Bleus. Een rasechte held van de 
Franse republiek dus. Maar hij was 
een verwoed gokker en ritselde wed-
strijden. Tijdens de oorlog koos hij de
kant van de nazi’s. En niet zomaar. 
Hij joeg op joden, stal hun geld en 
Villaplane, die het tot luitenant bij de
SS schopte, werd na de bevrijding ter
dood veroordeeld voor onder andere
verkrachting en moord op minstens 

tien verzetsstrijders. Houtman weet: 
“Als ik het had verzonnen, zou mijn 
uitgever zeggen: ‘Doe maar wat min-
der, want dit is erover.’”

Misdaad is al lang een stokpaardje
van de Antwerpenaar. “Ik ben een 
grote thrillerlezer en volgde al van 
kindsbeen nauwgezet de rechtbank-
verslaggeving in de Gazet. Ik heb een
paar true crime-boeken geschreven 
als ghostwriter, onder andere met 
Marc De Schutter, die betrokken was
bij het Superclubschandaal en be-

schuldigd werd van de moord op zijn
vriendin Vera Van Laer. Een paar jaar
geleden is hij gestorven op de 
Filipijnen. Officieel dan toch, want 
ze gaan ervan uit dat hij zijn dood in 
scène heeft gezet en op die manier is 
ondergedoken.”

Joost Houtman noteerde ook het
waargebeurde verhaal van een 
pooier, Escortseks in Vlaanderen, en 
schreef thrillers onder de naam Sten 
Treland. “Scandinavische thrillers 
waren in, dus vonden we het wel 
grappig om een Scandinavisch 
klinkend pseudoniem te kiezen”, 
zegt hij met een monkellach. 

Enter de voetbalpassie. Want zijn
ouders mogen dan voetbal-
negationisten zijn, Houtmans groot-
vader langs moeders kant was wel 
Antwerp-supporter en zo kreeg hij 
de microbe over. “Thuis hadden we 
geen tv, dus ging ik bij mijn bompa 
kijken. Hij had als kind voor de 
oorlog al een abonnement op Ant-
werp. In die tijd kon je dat nog 
combineren met een abonnement op
Tubantia. Ze speelden beurtelings 
thuis, dus dan kon je elk weekend 
naar het voetbal. Mijn bompa was 
een verhalenverteller. Van hem heb 
ik het geërfd. En die twee passies, 
voetbal en misdaad, zijn op een 
bepaald moment samengevloeid. Op
Tribune 2 van de Bosuil of op café 
vertelde ik altijd straffe verhalen, 
terwijl de rest over tactiek bezig was.
Zo is Het Foute Elftal ontstaan.”

Niet alleen over daders, 
ook over slachtoffers

Want FC De Criminelen is Houtmans
tweede boek over de ‘gangsters’ van 
het voetbal. In 2012 was er dus al Het
Foute Elftal, dat hij samen met de Ne-
derlander Jan-Cees Butter schreef. 
“De straffe verhalen die er toen 
inzaten en de tand des tijds konden 

doorstaan heb ik een zeer stevige 
update gegeven”, zegt Houtman. 
“Anderen zijn weggevallen, maar on-
dertussen zijn er een pak goede 
verhalen bijgekomen. En in tegen-
stelling tot het vorige boek, schrijf ik 
deze keer niet alleen over daders, 
maar ook over slachtoffers. Schrij-
nende verhalen vaak waar ik soms 
echt hartzeer van kreeg. Justin 
Fashanu bijvoorbeeld, de allereerste 
profvoetballer die zich outte als 
homo en daarvoor zoveel bagger 
over zich heen kreeg dat hij zelf-
moord pleegde. Of Gary Speed, de 
bondscoach van Wales, die ook zelf-
moord pleegde. Lang wisten ze niet 
waarom, maar nu wijst alles erop dat
hij een van de vele spelers was die 
tijdens zijn jeugdjaren seksueel werd 
misbruikt door de pedofiele jeugd-
trainer Barry Bennell.”

Drugkartels
Spannend wordt het wanneer er

een extra dimensie bij komt kijken, 
zoals de drugsoorlog in Colombia 
bijvoorbeeld. “We kennen allemaal 
het verhaal nog van Andres Escobar, 
de Colombiaanse verdediger die in 
Medellin werd neergeknald, tien da-
gen nadat hij met een owngoal het 
verlies van zijn land op het WK tegen 
de VS had ingeleid. Bij ons is dat uit-
gelegd als een eenmansactie van een
of andere zot, die vond dat Escobar 
het land te schande had gemaakt. 
Maar het gaat veel dieper. Het is een 

Misdaad en voetbal, ziedaar 
de twee passies van Joost 
Houtman. Hij brengt beide 
thema’s nu al voor de tweede 
keer samen in een boek. 
In FC De Criminelen lees je 
met stijgende verbazing wat 
er kan gebeuren wanneer 
profvoetballers ontsporen. 

Alexandre Villaplane, op het WK
van 1930 in Uruguay kapitein 
van de Franse nationale ploeg, 
koos tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de kant 
van de nazi’s.  FOTO AFP
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Het boek gaat niet alleen over 
daders, maar ook over slacht-
offers. Zoals Gary Speed, die 
in 27 november 2011 zelfmoord
pleegde. Alles wijst erop dat 
de ex-bondscoach van Wales 
tijdens zijn jeugdjaren seksueel
werd misbruikt door een 
pedofiele jeugdtrainer. 
FOTO BELGAIMAGE

De gangsters
van de
kleine
backlijn

 Joost Houtman schrijft opnieuw 
 een boek over voetbal en misdaad: 
 omdat de bad boys nu eenmaal 
 meer tot de verbeelding 
 spreken dan de good guys.
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verhaal van drugskartels, die heel 
veel geld hadden staan op winst van 
Colombia.” 

Een van de bizarste verhalen in het
boek is dat van Luciano Re Cecconi 
van Lazio Roma. De blonde midden-
velder stond bekend als een practical 
joker en zo stormde hij in januari 
1977 samen met een ploegmakker 
een Romeinse juwelierszaak binnen, 
alsof ze overvallers waren. Wat zij 
niet wisten, was dat de juwelier de 
weken ervoor ook al een paar keer 
was overvallen. Die moegetergde 
man was het beu, pakte zijn geweer 
en knalde de voetballer neer. Re 
Cecconi’s laatste woorden waren: ‘E 
un scherzo.’ Het was maar om te 
lachen. Pijnlijk. “Maar die uit de 
hand gelopen grap kadert wel in een 
breder verhaal van de boevenploeg 
die Lazio in de jaren 70 was. Spelers 
liepen gewapend rond en van die 
dingen meer.”

Zuiplap met elf kinderen 
bij meerdere vrouwen

Een rode draad in het boek zijn de
voetballers die de druk niet aankun-
nen en vroeg of laat op een of andere
manier ontsporen. Voorbeelden ge-
noeg, ook bij de grootste sterren: van
George Best, over Diego Maradona 
tot Paul Gascoigne. “Garrincha vind 
ik typisch op dat vlak”, zegt Hout-
man. “Een van de geniaalste voetbal-
lers aller tijden. Maar hij had ook elf 
kinderen bij meerdere vrouwen en 
hij was een zuiplap. Met een stuk in 
zijn voeten reed hij zowel zijn vader 
als zijn schoonmoeder dood. Maar in
Brazilië deden de autoriteiten er niet 
zo moeilijk over. Ah nee, hij was de 
grote Garrincha die hun land naar 
twee wereldtitels had geleid. Ik heb 
al zwanzend tegen mijn schoon-
moeder gezegd dat ze blij mag zijn 
dat ik geen Rode Duivel ben.”

Clubs geven je geen contract om
wie je bent. Het kan hen niet schelen 
of jij een diploma Latijn - Wiskunde 
hebt of een zeer sociaal bewogen fi-
guur bent die vrijwilligerswerk doet 
met mindervaliden. Hen interesseert
alleen wat je kunt met een voetbal. 
“We moeten toegeven dat niet alle 
voetballers even slim met dat vaak 
grote geld omgaan”, zegt Houtman. 
“Ik ben goed bevriend met Björn van 
der Doelen, de Nederlander die een 
paar keer kampioen werd met PSV 
en ook een jaar bij Standard speelde. 

Bruno Souza, de Braziliaanse keeper van Flamengo die zijn minnares vermoordde. FOTO RR

Luciano Re Cecconi van Lazio 
Roma werd in 1977 neergeknald
toen hij “voor de grap” een 
juwelier overviel. FOTO RR

Hij vertelde me ooit dat maar een 
handjevol PSV-spelers met wie hij de 
kleedkamer had gedeeld, achteraf 
een ‘normaal’ leven leidden. 
Romario, Luc Nilis, noem maar op, al
die PSV-sterren van de jaren 90 
hebben een of ander droevig ver-
haal. Björn is muzikant en combi-
neert dat met het huishouden. Zijn 
vrouw geeft les. Eenvoud troef.”

En ja, in een boek zijn de bad boys
altijd aantrekkelijker dan de good 
guys. “Zo’n keeper die amper gepas-
seerd wordt, maar het imago heeft 
van een schoolmeester en al 15 jaar 
braaf getrouwd is met dezelfde 
vrouw, die wil ik heel graag in de 
goal van mijn club zien staan. Maar 
als schrijver kan ik er niks mee. Geef 
mij dan maar Gilbert Bodart, ook een
fantastische keeper, maar een diep 
tragische figuur na zijn carrière. Het 
verhaal van zijn leven is the gift that 
keeps on giving. Telkens je denkt dat 
het niet meer straffer kan, gaat hij er 
nog eens over. Na de gokverslaving 
komt de omkoopzaak, dan de 
overval, dan de valsemunterij, dan 
het racisme.”

Zelf geld drukken
Opvallend: in het boek staan buiten

Ratko Svilar met zijn pelsen frakken 
en de boefjesjeugd van Jimmy Floyd 
Hasselbaink geen verhalen die een 
link hebben met zijn lievelingsclub. 
Terwijl er op en rond de Bosuil de 
voorbije 140 jaar toch best wat 
schimmige figuren hebben gecircu-
leerd. De uitleg daarvoor is een-
voudig. De hand die je voedert, bijt je
beter niet. Dit seizoen werd Joost 
ook woordvoerder van de club. 
“Soms mag Joost het weten!”, 
wimpelt hij de vaststelling handig af.

Afsluiten doen we met een laatste
anekdote, die van de Welshe winger 
Mickey Thomas, die onder andere 
voor Manchester United en Chelsea 
speelde. “In de nadagen van zijn 
carrière, in de lagere afdelingen bij 
Wrexham, probeerde hij zijn 
inkomen aan te vullen door zelf geld 
te drukken. Maar hij werd betrapt en 
moest anderhalf jaar brommen. 
Achteraf ging hij dikwijls spreken op 
sportavonden en vertelde hij daar-
over. ‘Ik verdiende even veel geld als 
Ryan Giggs, maar ik moest het wel 
zelf drukken.’ Zalige quote, toch?”

i FC De Criminelen van 
Joost Houtman ligt vanaf dit 
weekend in de boekhandels

PATRICK VINCENT

“Een goeie keeper 
met het imago van een 
schoolmeester die al 

15 jaar braaf getrouwd 
is met dezelfde vrouw, 

mag in de goal van 
mijn club staan. Maar 
als schrijver kan ik er 

niks mee. Geef mij dan 
maar Gilbert Bodart. 
Fantastische keeper, 
maar een tragische 

figuur na zijn 
carrière.”

Joost Houtman
Auteur  van ‘FC De Criminelen’
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Allicht dan toch 
geen publiek meer 
in playoffs
De protocollen om toch nog
publiek toe te laten bij voet-
balwedstrijden lagen al sinds
februari klaar, maar allicht
komt het er dan toch niet
meer van dit seizoen. De Pro
League mikte op een bezet-
tingsgraad van zo’n 35 pro-
cent in enkele wedstrijden
van de play-offs en vergader-
de er nog met clubs en over-
heden over, maar acht de
kans klein dat we toch nog
fans in de stadions zien dit
seizoen. “De criteria die
opgelegd worden, maken het
zo goed als onmogelijk om
iets te organiseren met
publiek. Om een voorbeeld te
geven: slechts 500 mensen
zouden toegang krijgen tot
het stadion”, klinkt het. (vva)

Volgens Spaanse 
pers mag Eden 
Hazard weg voor 
50 miljoen euro
Sommige Spaanse kranten
melden dat Eden Hazard (30)
Real Madrid mag verlaten.
Dat hij woensdag, net na de
nederlaag in de halve finale
van de Champions League,
nog kon lachen in een onder-
onsje met Chelsea-spelers,
blijkt ook slecht gevallen te
zijn in de club. “Dat gedrag
past niet bij de club, waar een
nederlaag een regelrechte
ramp is”, heet het. Het is geen
officiële mededeling van
Real, maar de kranten
melden wel dat Hazard weg
mag voor 50 miljoen euro.
Twee jaar geleden werd de
aanvoerder van de Rode
Duivels voor meer dan 100
miljoen overgenomen van
Chelsea. (lvdw)

Premier De Croo wil 
dat Rode Duivels 
prioritair vaccin 
krijgen
Premier Alexander De Croo
(Open Vld) wil dat de Rode
Duivels prioritair gevacci-
neerd worden in functie van
het EK, dat volgende maand
van start gaat. “Ook de olym-
piërs krijgen een vaccin om
ons land te vertegenwoordi-
gen op een sportevenement”,
klinkt het op het kabinet van
de premier. “In de loop van de
maand mei krijgen ook veel
andere volwassenen hun
vaccin, dus het zou ethisch
gezien wel moeten kunnen.
Het zou trouwens ook heel
jammer zijn mochten onze
Rode Duivels het toernooi
moeten verlaten omdat zij
niet gevaccineerd zijn.” (hh)


