WK SPECIAL

‘Ik haat
Ronaldo’
MARs gremmen tekende onze WK All Stars

Arjen Robben was een eitje om te maken, met die kale kop en grote
neus. Cristiano Ronaldo met afstand het moeilijkst. Speciaal voor
Veronica Magazine tekende Mars Gremmen de WK All Stars, een
elftal van de meest kleurrijke voetballers op het WK.

G

tekst MARC KETZER

remmen (van De red@ctie, Trix en
Ze is van mij): „Op zich is het niet
moeilijk om een verwaande kwast te
tekenen, maar op de een of andere
manier kreeg ik Cristiano Ronaldo niet
goed op papier. Dat heeft me heel wat
schetsjes gekost. Misschien is hij
gewoon te knap en heeft hij te weinig karikatuurtrekjes.
Ik haatte die man op een gegeven moment. Toen ik
hoorde dat hij twee Gouden Ballen gewonnen had,
wist ik het ineens.”
De makkelijkste was de Franse ster Franck Ribéry,
vertelt Gremmen. „Dat litteken, die ogen en die
neus; die man is zo lelijk, dat was een eitje. En Arjen
Robben was ook niet zo lastig. Robben is best vaak
geblesseerd, en heeft die kale kop en grote neus. Dat
tekent gemakkelijk, die had ik in een paar schetsen.
Van Lionel Messi hoorde ik dat je hem altijd moet
afbeelden met een bal, want: ‘Zonder bal is het Messi
niet’, dus tekende ik er een bal en een tube lijm bij.”

Bloedspetters

Sommige grapjes dienen zich als vanzelf aan. „Die
Belg, Marouane Fellaini, kende ik eigenlijk niet zo
goed. Maar die enorme afro, dat is een geschenk
voor cartoonisten. En in zijn bos haar kon ik mooi
een nestje uiltjes tekenen, met dezelfde ogen als de
Duitser Mesut Özil. Die kannibaal van Italië, Giorgio
84

Chiellini, die vreet zijn tegenstanders op. Letterlijk…
Eerst liet ik de Braziliaan Neymar van de bloed
spetters wegvluchten, maar op een gegeven moment
dacht ik: misschien steelt hij stiekem de wereldbeker.
Ook omdat iedereen toch wel verwacht dat Brazilië
wereldkampioen wordt.”
Het tekenen van Luis Suárez vond de Nijmegenaar
ook niet zo ingewikkeld. „Die gekke Suárez heeft twee
keer een voetballer gebeten. Als je goed kijkt, zie je
dat zijn slachtoffer een oranje broekje aan heeft.
Net als de ledematen waarop Chiellini kauwt. Nee,
Oranje krijgt het niet cadeau dit WK. Het is gek, maar

‘Misschien steelt
Neymar stiekem
de wereldbeker’

ik heb ze zo lang zitten tekenen dat ik dit WK met
speciale belangstelling naar deze elf spelers ga zitten
kijken. Ik ben toch benieuwd hoe ze het gaan doen.
Zo hoorde ik dat Suárez wellicht geblesseerd moest
afhaken. Ik schrok, maar gelukkig schijnt het mee
te vallen. Je wilt ze er toch allemaal bijhebben.”
En misschien is het maar goed dat onze All Stars niet
samen aan het WK meedoen. Wij denken dat zij met
één vinger in de neus de wereldtitel zouden pakken. ◼

▲ De 44-jarige striptekenaar
Mars Gremmen is gespecialiseerd in humoristische strips
en karikaturen.

▲ Ribéry was de makkelijkste,
Ronaldo de moeilijkste. En
zo licht Mars Gremmen het
scheppingsproces van de
poster nog wat verder toe.

WK-weetje

Voetbal is oorlog.
Rinus Michels zei het in
1969. In 1970 brak er echt
een oorlog uit van vier
dagen toen Honduras de
WK-plaatsingswedstrijd
van El Salvador
verloor.
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