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Samoa’s Nicky
Salapu wilde na de
31-0 nederlaag nóóit
meer voetballen
24 oktober 2010
eredivisie:
PSV-Feyenoord

Gibraltar-Duitsland: het gaat weer doelpunten regenen

Keepers
voor paal
8 juli 2014
halve finale WK:
Brazilië-Duitsland

Wereldkampioen Duitsland
speelt vrijdag tegen Gibraltar.
Deze UEFA-nieuwkomer heeft
een doelsaldo van 0 voor en 17
tegen. Vestigt DuitslandGibraltar het nieuwe record
in dit rijtje van
ellende voor
de keepers?
tekst marc ketzer // fotografie
anp, pics united, getty images
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1-7

De ongelooflijke 1-7 in de halve finale van het WK
tussen Brazilië en Duitsland was een daverende
uitslag op dat niveau. Wij denken dat de 1-7 in
Brazilië nog jaren zal nasudderen. In Brazilië worden
vergelijkingen gemaakt met de traumatische 2-1
nederlaag tegen Uruguay op het WK in eigen land
in 1950. Keeper Júlio César barstte na de wedstrijd
in een interview op tv in huilen uit, maar kon nog
net uitbrengen: „Het is onverklaarbaar. We moeten
erkennen dat Duitsland geweldig heeft gespeeld.
Tot vandaag ging alles zo goed en was alles zo mooi.
Het hele volk stond achter ons, maar wij zijn niet in
staat gebleken hun dromen waar te maken. Het moet
een black-out zijn geweest. Niemand had hierop
gerekend. Ik geef toe dat ik fouten heb gemaakt.
Ik had liever met 1-0 verloren door een blunder van
mij, dan op deze wijze te worden afgestraft.”
veronicamagazine.nl

keerde terug naar zijn doel. San Marino-verdediger
Simone Bacciocchi kon dat wel waarderen. „Dat was
aardig van Lehmann. De vernedering was al erg genoeg.
Het is onze grootste nederlaag, maar toch was het een
fantastische belevenis. Het is een eer om tegen deze
spelers te voetballen, die we alleen van de tv kennen.”

11 april 2001
WK-kwalificatie:
Australië-Amerikaans Samoa

10-0

Maar het kan nog erger: in 2001 verloor Amerikaans
Samoa met maar liefst 31-0 van Australië. Keeper
Nicky Salapu: „Ik wist dat het ging gebeuren. Ik was
de enige ervaren speler toen, en we moesten wel tegen
jongens als Mark Viduka van Leeds United en keeper
Mark Schwarzer. Ik wist dat we moeite zouden hebben

In 2010 verloor Feyenoord in de competitie met
maar liefst 10-0 van PSV. Achteraf gezien vonden de
beleidsmakers van Feyenoord dat het een ‘blessing in
disguise’ was, maar keeper van dienst Rob van Dijk
was minder blij: „Sportief gezien is dat met afstand
het dieptepunt van mijn carrière. Op zich had ik
weinig schuld aan de goals, maar als ik in goeden doen
was geweest, waren er niet tien ingegaan. Het gekke
is: in de rust dachten we serieus nog dat we een kans
hadden. Het stond toen pas 2-0 en als je er dan eentje
inschiet, weet je niet hoe het loopt. Maar feit is dat wij
gewoon heel dom hebben gespeeld”, aldus Van Dijk in
Hand in Hand, het supportersblad van Feyenoord.

21 december 1983
EK-Kwalificatie:
Spanje-Malta

Na het WK-fiasco
barstte Brazilië-keeper
César op tv in huilen uit
de score onder de 50-0 te houden, maar 31-0 was toch
beschamend. Na de wedstrijd in de kleedkamer, boog ik
mijn hoofd en huilde ik. Ik wilde nooit meer voetballen.”
De Australische spits Archie Thompson (ooit twee
wedstrijden voor PSV) vond het ook niet leuk, en dat
terwijl hij een wereldrecord vestigde door dertien keer
te scoren in een wedstrijd. „Dat wereldrecord was een
droom voor me. Maar je moet je afvragen of zulke
wedstrijden nog wel gespeeld moeten worden.” ◼

12-1

Het AD interviewde de Maltese keeper John Bonello
in 2003, twintig jaar na de legendarische wedstrijd
waarin Spanje met 11 doelpunten moest winnen om
zich te kwalificeren voor het EK in Frankrijk, ten
koste van Oranje. „In Nederland baalde men, daar
kon ik me wel iets bij voorstellen, maar hier op Malta
was het niet minder. De mensen waren woedend,
voelden zich vernederd en ik werd erop aangekeken.
Al die boosaardige verhalen over omkoping, het was
allemaal gelogen. Mijn geweten is zuiver. Twee dagen
na de wedstrijd tegen Nederland, vlogen we vanuit
Rotterdam naar Madrid. Daar was onze bagage zoek
en konden we niet doorreizen naar Sevilla. De Turkse
scheidsrechter Göksel floot zo partijdig als de hel. Als
de Spanjaarden een doelpunt hadden gemaakt, had
hij nog grotere haast dan zij om het spel te hervatten.”

6 september 2002
EK-Kwalificatie:
San Marino-Duitsland

TV ❘ NOS EK Journaal ❘ vrijdag ❘ NPO 3
TV ❘ Live: Duitsland-Gibraltar ❘ vrijdag ❘ RTL

▼ Nog nooit vertoond

in Nederland: Een
topper in de eredivisie
eindigt in 10-0.

0-13

De 0-13-zege van Duitsland op San Marino bewijst dat
voetbaldwergen nog bestaan. In de 90ste minuut kreeg
Duitsland bij de stand 0-12 een penalty. Het Duitse
publiek scandeerde de naam van keeper Jens Lehmann.
Hij wilde hem nemen, maar werd op de middenlijn
aangesproken door spelers van San Marino. „Fair
Play!”, riepen ze. Lehmann koos eieren voor zijn geld en
abonneer via veronica magazine.nl

31-0

▲ Het

team van
Australië
kan het
bijna niet
geloven: ze
hebben net
met 31-0
gewonnen.

◀ Heel Nederland zag
op tv hoe het EK aan
hun neus voorbijging.
Spanje won wél met
11 doelpunten verschil.
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