Das Reboot How German Soccer Reinvented Itself And Conquered The World
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Das Reboot How German Soccer Reinvented Itself And Conquered The World by online. You might not require more get
older to spend to go to the ebook introduction as skillfully as search for them. In some cases, you likewise complete not discover the publication Das Reboot How German Soccer Reinvented
Itself And Conquered The World that you are looking for. It will agreed squander the time.
However below, next you visit this web page, it will be for that reason entirely easy to acquire as competently as download lead Das Reboot How German Soccer Reinvented Itself And
Conquered The World
It will not resign yourself to many get older as we accustom before. You can realize it while appear in something else at home and even in your workplace. thus easy! So, are you question? Just
exercise just what we offer under as well as evaluation Das Reboot How German Soccer Reinvented Itself And Conquered The World what you subsequent to to read!

Herr Pep Marti Perarnau 2015-07-01 'Geweldig boek. Zeldzaam inkijkje in de werkwijze van de invloedrijkste voetbalcoach van zijn generatie.' - Michiel de Hoog, De Correspondent 'Guardiola in
topvorm. Erg goed geschreven en interessant voor professionals, voetbalfans en zelfs voor hen die er niet van houden.' - El Pais Met een voorwoord van Edwin Winkels Met instemming van
Guardiola heeft Perarnau de Catalaanse coach, zijn staf en zijn sterrenteam geschaduwd tijdens trainingen en wedstrijddagen. Hij maakte mee hoe Bayern, op weg naar de dubbel, het Duitse
puntenrecord in de competitie verpulverde, maar ook hoe ze werden vernederd door Real Madrid in de halve finale van de Champions League. Perarnau is bij Guardiola wanneer alle grote clubs
ter wereld naar zijn gunsten dingen tijdens zijn sabbatical in New York. Guardiola vertelt openhartig en in detail over de radicale en tactische veranderingen gedurende het seizoen. Perarnau
heeft exclusieve en fascinerende gesprekken met bepalende spelers als Arjen Robben, Manuel Neuer, Philipp Lahm, Thiago Alcantara en Bastian Schweinsteiger. Maar Herr Pep is meer dan
het verslag van een seizoen, het is bovenal een uniek en indrukwekkend portret van een van de grootste voetbalcoaches ooit. Guardiola vertelt over zijn carrière als speler, zijn leermeesters
Cruijff en Van Gaal, de succesjaren bij Barcelona, Messi, zijn obsessie voor de details, zijn onverzettelijke zoektocht naar perfectie en wat hem uiteindelijk voor Bayern München heeft doen
kiezen. Een must voor elke voetbalfan!
Het zwarte goud Leila Meacham 2017-03-22 Leila Meacham neemt je in 'Het zwarte goud' mee naar het zinderende zuiden van de VS. In het Texas van 1900 hebben de koeien en grote
veehouders het nog voor het zeggen, maar de eerste olie stroomt al uit de grond en de hele samenleving staat op het punt van een grote verandering. In deze tumultueuze wereld moeten
Samantha Gordon, een welgestelde erfgename van een van de grootste veebaronnen, en Nathan Holloway, een op het oog onopvallende boerenknecht, hun weg vinden. Deze twee jonge
mensen moeten het web van geheimen, liefde en verraad dat hen verbindt ontwarren als ze ooit hun eigen pad willen kiezen. Met haar debuutroman 'Rozen', die 'het 'Gejaagd door de wind' voor
de 21ste eeuw' werd genoemd, veroverde Leila Meacham de harten van vele lezers. Naast 'Rozen' schreef ze ook 'Korenblauw' en 'Somerset'. 'Het zwarte goud raakt je. Het geeft je een beeld
van Texas zoals je het nog niet kende. Meachams heerlijk leesbare schrijfstijl trekt je mee haar wereld in. Dit boek vraagt om een glas wijn bij de hand en een avond helemaal voor jezelf.'
BookReporter
Cristiano Ronaldo Guillem Balaguè 2015-11-19 Topvoetballer Cristiano Ronaldo behoeft weinig introductie. De meest succesvolle en bekende voetballer ter wereld maakte ruim 400 doelpunten
in zijn carrière en verbrak vele andere doelpuntenrecords. Verschillende malen werd hij verkozen tot beste voetballer ter wereld en in 2009 was zijn transfer van Manchester United naar Real
Madrid met 80 miljoen pond de duurste ter wereld. Toch is er niet heel veel bekend over de voetballer die opgroeide op het Portugese eiland Madeira. Dit is de meest uitgebreide biografie over
Cristiano Ronaldo, geschreven door bestsellerauteur Guillem Balague.
De koopman van Peru Natasha Pulley 2018-11-20 ‘De koopman van Peru’ van Natasha Pulley (auteur van ‘De horlogemaker van Londen’) is een roman waarin historie en fictie naadloos in
elkaar overlopen. Peru, 1859. Merrick Tremayne reist, met tegenzin, in opdracht van de Britse overheid af naar Bedlam. Daar moet hij op zoek naar de bomen die kinine herbergen, het enige
geneesmiddel tegen de om zich heen grijpende malaria. Een zoektocht die niet zonder gevaar bleek voor generaties kininejagers vóór hem... Hij raakt verstrikt in een wereld van kolonialisme,
oerwouden, bewegende standbeelden en ontmoet priester Raphael die de verhalen over mysterieuze verdwijningen kent. Natasha Pulley werkte als boekverkoper bij Waterstones en als
assistent bij de studies astronomie en wiskunde aan de universiteit van Cambridge. Ze veroverde wereldwijd vele lezersharten met haar debuut ‘De horlogemaker van Londen’.
Slapende reuzen Sylvain Neuvel 2017-06-01 De vertaalrechten van Slapende reuzen werden internationaal overgenomen en de filmrechten zijn verkocht aan Sony, waar het scenario
geschreven wordt door David Koepp, scenarioschrijver van o.a. Jurassic Park, Mission: Impossible en Spider-Man. Slapende reuzen is het debuut van Sylvain Neuvel en het eerste deel in een
tweeluik. Deel 2, Ontwakende Goden, verschijnt november 2017. Hoeveel mensenlevens is wetenschappelijke vooruitgang waard? Als Rose Franklin op haar nieuwe fietsje vlak bij haar huis in
Deadwood, South Dakota rijdt, valt ze plotseling in een enorm gat in de aarde. Ze komt bij op de bodem van een nagenoeg perfect vierkante kuil, waarvan de muren vol staan met ingewikkelde
graveringen die licht geven en lijken te pulseren. Maar de brandweermannen die haar komen redden, staren naar een nog vreemder schouwspel: een klein, geschrokken meisje in de palm van

een reusachtige metalen hand. Zeventien jaar later is het mysterie van dit bizarre artefact nog altijd onopgelost; de oorsprong, de maker en het doel zijn onbekend. Rose Franklin is inmiddels
een hoogopgeleide natuurkundige die een topgeheim team leidt om het mysterie van de gigantische hand te ontrafelen. Samen met haar collega's wordt ze aangestuurd door een naamloze man
wiens macht en functie net zo mysterieus zijn als de herkomst van het object. Duidelijk is dat Rose en haar onderzoekers op het punt staan de meest merkwaardige ontdekking in de
geschiedenis te ontrafelen, en de betekenis ervan voor de mensheid bloot te leggen. Maar als de stukjes van de puzzel eenmaal op hun plaats liggen, zal het resultaat dan juist een middel voor
eeuwige vrede of een wapen voor massavernietiging blijken te zijn?
Corners moet je kort nemen David Sally 2013-06-03 Chris Anderson en David Sally prikken in Corners moet je kort nemen een aantal vastgeroeste mythen door en ze laten zien welke cijfers
echt belangrijk zijn. Met statistieken bewijzen ze bijvoorbeeld waarom het veel belangrijker is om een goal te voorkomen dan er een te scoren en dat je veel beter je slechtste speler kunt
verbeteren dan een dure superster kopen.
Why the U.S. Men Will Never Win the World Cup Beau Dure 2019-11-15 October 10, 2017. The U.S. men’s soccer team loses in Trinidad and Tobago, and fails to qualify for the 2018 World
Cup. Winning soccer’s greatest prize never seemed more distant. Immediate fixes—a new coach, a revamped professional league, a commitment to coaching education—won’t put the USA in
the global elite. The nation is too fractious, too litigious, too wrapped up in other sports, and too late to the game. In Why the U.S. Men Will Never Win the World Cup: A Historical and Cultural
Reality Check, Beau Dure shows what American soccer is really up against. Using hundreds of sources to trace more than 100 years of history, Dure delves into the culture that only recently lost
its disdain for the global game and still doesn’t have the depth of soccer insight and passion that much of the world has had for generations. The difficulty isn’t any single thing—the
mismanagement of failed leagues, the inability to agree on a path forward, the lawsuits that stem from an inability to agree, or the unique American culture that treasures its homegrown sports.
It’s everything. And yet, Why the U.S. Men Will Never Win the World Cup is ultimately optimistic. Dure argues that with the right long-term changes, the U.S. can build a soccer environment that
consistently produces quality players, strong results, and a lot more fun on the international stage. Soccer fans and skeptics alike will find this a fascinating examination of America’s past,
present, and future in the beautiful game.
Klopp Raphael Honigstein 2017-09-15 J•rgen Klopp was confirmed as manager of Liverpool FC in October 2015 to a rapturous reception. His super-sized personality and all-or-nothing style of
football and management made him the perfect choice to pump up the volume at Anfield and lift Liverpool out of a slump. The appointment sparked hysteria in the city with fans and club officials
delighted to get the coach they'd long admired from afar and eager to see the impact he would have on the club and the Premier League. Klopp is the manager to turn players into winners, to get
that little bit more from them and transform teams like mid-table Borussia Dortmund into title winners and one of Europe's most admired sides in just two seasons. He's authentic, approachable
and funny, charming media and fans alike. He's also merciless and exceptionally driven, his quick temper bubbling away barely under the surface. Expectations have been high and even when
results haven't gone their way, Liverpool's exciting football and Klopp's pitch-side passion have enthralled, culminating in a triumphant return to Champions League football in 2017/18.
Renowned football correspondent on both the German and English games, Raphael Honigstein tells the definitive story of Klopp's career, transformative footballing genius and how he is bringing
the noise to Anfield.
De stad wint altijd Omar Hamilton 2017-10-19 De stad wint altijd is een opmerkelijke roman over een van de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen jaren, de Arabische Lente. Omar
Hamiltons debuut schakelt tussen hoogtepunten als de nachtelijke veldslagen tegen de politie en dieptepunten als zijn eenzaamheid in New York na de nederlaag, en dompelt de lezer daarmee
onder in een van de meest wezenlijke gebeurtenissen van de 21ste eeuw. Hamiltons proza is beklemmend visueel, intens lyrisch en ongegeneerd politiek.
FC Barcelona - Het imperium Simon Kuper 2021-08-17 FC Barcelona is de best verdienende voetbalclub ter wereld en ook een van de invloedrijkste. Met ongeveer 214 miljoen volgers op
sociale media heeft Barça meer gemeen met grote multinationals dan met menig andere voetbalclub. Simon Kuper ontrafelt het geheim van dit Catelaanse miljoenenimperium, met speciale
aandacht voor Johan Cruijff en Lionel Messi, de twee grootste sterren uit de clubgeschiedenis. Messi is sinds zijn dertiende een constante factor in het succes van de club geweest. Kan de club
de topprestaties ook zonder hem prolongeren? Kuper sprak exclusief met tientallen medewerkers die er iedere dag alles aan doen om Barça aan de top te houden. Zijn meeslepende en
persoonlijke portret laat zien dat FC Barcelona niet zomaar een voetbalclub is, maar een uniek sociaal, cultureel en politiek fenomeen.
Das Reboot Raphael Honigstein 2016-05-19 âe~Football is a simple game; 22 men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always winâe(tm) âe"Gary Lineker 13 July 2014,
World Cup Final, the last ten minutes of extra time: Germany forward Mario GÃ¶tze, receiving a floated pass from his international teammate AndrÃ© SchÃ1?4rrle, jumps slightly to meet the ball
and cushion it with his chest. Landing on his left foot, he takes a step with his right, swivels, and in one fluid motion, without the ball touching the ground, volleys it past the onrushing Argentine
goalkeeper into the far corner of the net. The goal wins Germany the World Cup for the first time in almost twenty-five years. In the aftermath, GÃ¶tze looks dazed, unable to comprehend what
he has done. In Das Reboot, journalist and television pundit Raphael Honigstein charts the return of German football from the international wilderness of the late 1990s to GÃ¶tzeâe(tm)s
moment of genius and asks how did this come about? How did German football transform itself from its efficient, but unappealing and defensively minded traditions to the free-flowing, attacking
football that was on display in 2014? The answer takes him from California to Stuttgart, from Munich to the MaracanÃ¡, via Dortmund and Durban. Packed with exclusive interviews with the key
protagonists, Honigsteinâe(tm)s book lifts the lid on the secrets of German footballâe(tm)s success.
Bayern Munchen Uli Hesse 2016-10-06 Toen in 1963 de Bundesliga werd opgericht was Bayern München niet van de partij. De club was voor de Tweede Wereldoorlog groot geworden onder
leiding van de joodse voorzitter Kurt Landauer en toen de nazi's aan de macht kwamen, bleef Bayern hem trouw, met alle gevolgen van dien. Maar Bayern kwam terug: in de jaren zeventig won
de club met Franz Beckenbauer, Uli Hoeness en Sepp Maier driemaal op rij de Europacup. De laatste jaren is Bayern, onder aanvoering van Louis van Gaal, Jupp Heynckes en Pep Guardiola
en met spelers als Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben en Robert Lewandowski, uitgegroeid tot met afstand de beste Duitse club. In tegenstelling tot andere grote Europese clubs is Bayern
niet het speeltje van een sjeik of oligarch, maar nog in handen van de leden. Sportjournalist Uli Hesse sprak met talloze spelers en trainers van Bayern München. Aan de hand van hun verhalen

vertelt hij de fascinerende geschiedenis van een unieke club.
Johan Cruijff - mijn verhaal Johan Cruijff 2016-10-06 Voetbalkunstenaar Johan Cruijff is een icoon. Hij was misschien wel de beste speler aller tijden. De invloed van zijn speelstijl en
voetbalfilosofie was en is groot. Hij is een held, een voorbeeld, een leermeester. Zowel voor- als tegenstanders luisterden geboeid als hij het woord nam, op zijn onnavolgbare wijze. Johan Cruijff
is van ons allemaal en daardoor heeft iedereen zijn ‘eigen’ Johan: een mengeling van feit en fictie. Nu is dan het woord aan hemzelf, in deze meeslepende autobiografie. Hierin geeft hij zíjn visie
op alles wat hem bezighield, op het voetbal en op het leven. Johan Cruijff – Mijn verhaal is een heel persoonlijk boek, het enige met zijn éígen verhaal. Als je het leest, is het alsof hij zelf tegen je
praat. Eindelijk leren wij de echte Johan kennen. ‘Je bent net zo lang gestoord tot je een genie bent.’ Johan Cruijff ‘Ik wist niks van voetbal voordat ik Cruijff leerde kennen.’ Pep Guardiola ‘Cruijff
was een icoon, maar hij bleef gewoon. Ik kan me niet herinneren dat ik andere wereldsterren heb ontmoet die zo benaderbaar bleven als hij.’ Edwin van der Sar ‘De beste die er was en de beste
die er ooit zal zijn! De man die ons spel heeft veranderd.’ Robin van Persie ‘Johan is altijd een geweldige inspirator geweest. Zijn visie op voetbal wist hij geweldig te verwoorden en daarbij wist
hij je altijd aan het denken te zetten. Hij was een goede dwarsdenker.’ Guus Hiddink ‘Een wonderlijk vrije geest, een briljant voetballer en een buitengewoon mens (...).’ Mart Smeets ‘Ik heb
vroeger altijd gedacht dat Cruijff een van de beste voetballers was. Ik heb me vergist. Cruijff is de beste voetballer aller tijden.’ Willem van Hanegem
Englischer Fussball Raphael Honigstein 2009 A respected journalist gives a German’s-eye view of British soccer. What makes it special? Is English football really about manliness, hard work
and fair play? And just why are they so hung up on beating the Germans?
Louis van Gaal / druk 2 Maarten Meijer 2014-03-27 Leven en loopbaan van de bekende Nederlandse voetbaltrainer.
Handboek van een twijfelaar Ethan Canin 2017-02-01 Indrukwekkende roman over genialiteit, jaloezie, ambitie en liefde van een van de belangrijkste hedendaagse Amerikaanse schrijvers Milo
Andret is een geniaal wiskundige in de jaren zeventig die uitgroeit tot een legende door zijn onderzoek aan de universiteit van Berkeley. Maar de combinatie van ambitie en sociaal onvermogen,
brengt hem op een destructief pad en hij raakt aan de drank. Milo’s zoon Hans is voorbestemd een even glansrijke carrière tegemoet te gaan als zijn vader, maar ook hij raakt verslaafd. Om te
voorkomen dat hem eenzelfde lot beschoren zal zijn als zijn vader, besluit Hans zijn carrière af te breken en een andere weg te volgen. Met ‘Handboek van een twijfelaar’ schreef Ethan Canin
een monumentale roman over de obsessieve drang het onverwoordbare te uiten in formules, kunst en literatuur. ‘Verpletterend mooi, dat lukt maar weinig boeken.’ – ‘Esquire’ ‘Een fenomenale
literaire prestatie.’ – ‘Publishers Weekly’
Voetbal Johan Cruyff 2012-04-01 De basisprincipes van het voetbal volgens de Nederlandse oud-voetballer en voetbaltrainer Johan Cruijff.
Pep Guardiola Martí Perarnau 2017-04-05 Pep Guardiola: De evolutie van een voetbaltrainer gaat door waar Herr Pep van de dezelfde auteur ophoudt en neemt de lezer mee op een reis door
drie seizoenen vol actie waarin Bayern binnenlandse records wegvaagde en toch moeite had om eenzelfde dominantie in Europa te laten zien; inclusief een analyse van Guardiola's
managementstijl aan de hand van cruciale momenten op en naast het veld. Perarnau onthult hoe Guardiola als manager bij Bayern bleef groeien ondanks de mislukt poging om de UEFA
Champions League, de ultieme prijs binnen het Europese voetbal, binnen te halen. Ook onderzoekt hij Guardiola's beslissing om Duitsland te verlaten voor een uitdaging bij Manchester City en
hoe zijn managementstijl in de Premier League zich verder zal ontwikkelen. Tijdens drie uitzonderlijke seizoenen bij Bayern München kreeg Martí Perarnau volledig toegang tot de Duitse
topclub: zijn spelers, staf, bestuursleden en, bovenal, manager Pep Guardiola. In het vervolg op Herr Pep, het met prachtige recensies overladen boek over Guardiola's eerste volledige seizoen
bij Bayern, neemt Perarnau nu het volledige dienstverband onder de loep van deze Catalaan in Beieren.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen
Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is
genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van
Bianca Stigter
Dissus Simon van der Geest 2014-06-17 Na een gevecht in het zwembad verdwalen Dissus en zijn vrienden hopeloos. Ze beleven vreselijke avonturen, maar het ergste moet nog komen.
Eigentijdse bewerking van het klassieke Odysseusverhaal in 'rapstijl'. Met illustraties in aardetinten. Vanaf ca. 9 t/m 13 jaar.
Mensch Jonathan Harding 2019-06-08 WHAT SETS MODERN GERMAN COACHING APART?Germany has a reputation for being one of the best places for young footballers of all nationalities
to develop, but what about those in the dugout? Speaking to different coaches and members of staff across the country, Mensch outlines attributes that modern German coaching embraces to
succeed.From the practical aspects on the training ground to the collective strength of the coaching community, some of the smartest minds in the game take you closer to understanding the
human aspects required to nurture young professionals. Germany's model is not perfect and constantly evolving so there's also a look at what should bethe next step for Germany's coaching
after a disastrous 2018 World Cup.As English players look to Germany to further their own careers, Mensch looks at what the wider football world canlearn from a country and a coaching culture
so clearly in love with the beautiful game.
The Aesthetics, Poetics, and Rhetoric of Soccer Ridvan Askin 2018-05-08 Soccer has long been known as 'the beautiful game'. This multi-disciplinary volume explores soccer, soccer culture,
and the representation of soccer in art, film, and literature, using the critical tools of aesthetics, poetics, and rhetoric. Including international contributions from scholars of philosophy, literary and
cultural studies, linguistics, art history, and the creative arts, this book begins by investigating the relationship between beauty and soccer and asks what criteria should be used to judge the
sport’s aesthetic value. Covering topics as diverse as humor, national identity, style, celebrity, and social media, its chapters examine the nature of fandom, the role of language, and the
significance of soccer in contemporary popular culture. It also discusses what one might call the ‘stylistics’ of soccer, analyzing how players, fans, and commentators communicate on and off the

pitch, in the press, on social media, and in wider public discourse. The Aesthetics, Poetics, and Rhetoric of Soccer makes for fascinating reading for anybody with an interest in sport, culture,
literature, philosophy, linguistics, and society.
The Fall of the House of Fifa David Conn 2017-06-08 The Fall of the House of Fifa is the definitive story of Fifa's rise - and the most spectacular fall sport has ever seen. 1904: 'No person should
be allowed to arrange matches for personal profit' - Fifa congress A century later: 'Fifa is a Racketeering Influenced Corrupt Organisation (RICO) enterprise' - A judge in Brooklyn, using a term
originally coined for the mafia For forty years Joao Havelange and then Sepp Blatter presided over a Fifa now plagued with scandal - dawn raids, FBI investigations, allegations of money
laundering, industrial-scale bribery, racketeering, tax evasion, vote-buying and theft. Now David Conn, football's most respected investigative journalist, chronicles the extraordinary history and
staggering scale of corruption. He paints revealing portraits of the men at the centre of Fifa - the power brokers, the indicted, the legends like Franz Beckenbauer and Michel Platini - and puts the
allegations to Blatter himself in an extended interview.
Verraad van spionnen Manda Scott 2019-08-15 ‘Ingenieus geplot en fantastisch geschreven.’ The Times Voor de fans van Kate Mosse, Robert Harris en Philip Kerr Een oudere vrouw wordt
vermoord gevonden in Orléans, Frankrijk. Haar identiteit is onbekend, maar de doodsoorzaak is zeer specifiek: ze is vermoord op precies dezelfde wijze waarop verraders van het Franse verzet
in de Tweede Wereldoorlog werden gedood. Haar zoektocht naar de moordenaar leidt inspecteur Inès Picault naar het Frankrijk van 1940, toen leden van het Franse verzet verwikkeld waren in
een wanhopig gevecht tegen de Duitsers. Ze ontdekt een web van verraad en intriges dat terugreikt tot de jeugd van het slachtoffer: een tijd waarin duistere allianties werden gesmeed en
beloftes werden verbroken. Het verleden is jaren verborgen gebleven en Picault ontdekt al snel dat sommige mensen tot alles in staat zijn om dat zo te houden. De pers over Verraad van
spionnen ‘Uitstekend. Een mix van historische fantasie en vertelkunst die doet denken aan Robert Harris.’ The Sunday Times, thriller van de maand ‘Deze periode is een schatkist voor schrijvers
en Scott doet haar zeker eer aan met deze goed bedachte, prachtig geschreven, slimme en extreem spannende thriller.’ Lee Child ‘Een razendsnelle, strak geplotte thriller. De ontknoping is net
zo onverwacht als bevredigend – en zet zeker aan tot nadenken.’ Robert Goddard, auteur van Panic Room
Het huis van de namen Colm Tóibín 2017-08-24 Klytaimnestra heeft veel moeten doorstaan. Haar man heeft haar kind, haar mooie oudste dochter, geofferd aan de goden, en zij heeft hem niet
kunnen tegenhouden. Hoe kan ze dit ooit te boven komen? En hoe zullen haar andere twee kinderen reageren op deze ontwrichtende gebeurtenis? Eén ding neemt ze zich voor: haar man zal
dit met de dood moeten bekopen.
Ontwakende goden Sylvain Neuvel 2017-11-18 Vervolg op de wereldwijde bestseller Slapende reuzen 'Puur literair escapisme over het dreigende einde van de mensheid. In één woord:
unputdownable - Kirkus Revies (starred review) Als kind deed Rose Franklin een verbijsterende ontdekking: een metalen hand, die diep in de aarde begraven was. Daarna stond haar leven in
het teken van dit mysterie en de zoektocht naar het antwoord op de vraag: waarom lagen er overal ter wereld reusachtige metalen lichaamsdelen? Jaren van onderzoek hebben intrigerende
antwoorden opgeleverd, maar evenzoveel verwarrende vragen. Het antwoord lijkt dichterbij dan ooit als een tweede robot - veel groter dan de eerste - zich uit het niets manifesteert, midden in
de binnenstad van Londen. De mensheid zit aan de buis gekluisterd en volgt alle ontwikkelingen live. Zou dit dan het eerste contact zijn met buitenaards leven? Is dit het moment waar de
mensheid meer te weten komt over de oorsprong van het universum? Als deze met een bliksemaanval zijn ware gezicht toont, breekt wereldwijd paniek uit.
Sport and Entrepreneurship Dilwyn Porter 2020-06-30 Sport and Entrepreneurship combines perspectives derived from business history and sports history, focusing on the important but
relatively unexplored relationship of entrepreneurship and sport. This important volume offers clearer definitions of both sports products and sports entrepreneurship, gives due regard to social
entrepreneurs, and assesses the continuing relevance of Hardy’s pioneering study from the 1980s. Hardy himself provides an introduction to the volume, and chapters by Wray Vamplew and
Dilwyn Porter supply an overarching theoretical framework, offering new ways of identifying and describing sports-related entrepreneurial activity. Each chapter explores a particular case study,
focusing on specific examples of entrepreneurship as it has been practised in a variety of sporting contexts from the nineteenth to the early twenty-first centuries, ranging from 19th century
equestrianism, to 20th century ice hockey, and football in the 21st century and covering entrepreneurship in North America, Europe and the United Kingdom. Each, in its own way, adds depth
and complexity to the discussion. Bridging the gap between sports history and business history, too often seen as separate spheres, Sport and Entrepreneurship will be of great interest to
scholars of sport history, business and sport, business history, and entrepreneurship. The chapters were originally published as a special issue of The International Journal of the History of Sport.
Routledge Handbook of Tennis Robert J. Lake 2019-02-05 Tennis is one of the world’s most popular sports, as levels of participation and spectatorship demonstrate. Moreover, tennis has
always been one of the world’s most significant sports, expressing crucial fractures of social class, gender, sexuality, race and ethnicity - both on and off court. This is the first book to undertake
a survey of the historical and socio-cultural sweep of tennis, exploring key themes from governance, development and social inclusion to national identity and the role of the media. It is presented
in three parts: historical developments; culture and representations; and politics and social issues, and features contributions by leading tennis scholars from North America, Europe, Asia and
Australia. The most authoritative book published to date on the history, culture and politics of tennis, this is an essential reference for any course or program examining the history, sociology,
politics or culture of sport.
Jürgen Klopp Elmar Neveling 2017-06-20
Soccernomics Simon Kuper 2018-04-24 Why do England lose? Why does Scotland suck? Why doesn't America dominate the sport internationally...and why do the Germans play with such an
efficient but robotic style? These are questions every soccer aficionado has asked. Soccernomics answers them. Using insights and analogies from economics, statistics, psychology, and
business to cast a new and entertaining light on how the game works, Soccernomics reveals the often surprisingly counterintuitive truths about soccer. An essential guide for the 2010 World
Cup, Soccernomics is a new way of looking at the world's most popular game.
The Best A. Mark Williams 2020-08-20 "Insightful, thoughtful, and altogether wonderful." DANIEL COYLE, New York Times bestselling author of THE TALENT CODE "This book is a must read."
EDDIE JONES, Head Coach, England Rugby "An engrossing guidebook for youth athletes, parents, coaches and perhaps even fantasy-league fans looking for a little insight." The Washington
Post THE SECRETS OF SUPERHUMAN PERFORMANCE THE BEST reveals how the most incredible sportspeople in the world get to the top and stay there. It is a unique look at the path to

sporting greatness; a story of origins, serendipity, practice, genetics and the psychology of excellence, as well as of sports science and cutting edge technology. Packed with gripping personal
stories and exclusive interviews with top athletes including Siya Kolisi, Marcus Rashford, Pete Sampras, Steph Curry, Jamie Carragher, Ian Poulter, Helen Glover, Ada Hegerberg, Elena Delle
Donne, Joey Votto and Mike Hussey, it explains how the best athletes develop the extraordinary skills that allow them to perform remarkable feats under extreme pressure. Get inside the minds
of champions and understand first-hand what makes them perform during high-octane competition, what they think about in the heat of the moment and what drives them to do what they do. By
combining examples from numerous original interviews with top athletes and leading sports science research, THE BEST deconstructs superhuman performance and answers the question on
every sports fan's mind: "How did they do that?" "Fascinating and insightful... The Best isn't a one size fits all, it's a highly thought out, well-researched and accessible book that gives
recommendations based on context and sport." JOANNE O'RIORDAN, The Irish Times ABOUT THE AUTHORS A. Mark Williams is an academic and one of the world's leading authorities on
expertise and its acquisition in sport. He has published 18 books and written over 500 scientific articles on how people become skilled and achieve success in sport and across other professional
domains. He has worked across the globe as a consultant with numerous Olympic and professional sports and has vast experience as a scientist, author and educator, and as an applied sports
scientist. Tim Wigmore is the author of Cricket 2.0: Inside the T20 Revolution, the winner of the Wisden Book of the Year award for 2020. He is a sports writer for The Daily Telegraph, and has
also written regularly for The New York Times, The Economist, the New Statesman and ESPNCricinfo. He is a former winner of the Young Cricket Journalist of the Year award and has been
shortlisted for the Cricket Writer of the Year award.
Fascisme Madeleine Albright 2018-06-12 ‘Als regeringen in Europa en Amerika de opmars van het fascisme niet tegenhouden, wie dan wel?’ – Madeleine Albright Een destructieve kracht is in
de hele wereld bezig aan een hernieuwde opmars. En die kracht heeft volgens de voormalige US Secretary of State Madeleine Albright alle kenmerken van fascisme. Aan het eind van de jaren
tachtig, toen de Koude Oorlog ten einde kwam, geloofde zij net als velen dat de democratie voor eens en altijd had gezegevierd. Maar bijna dertig jaar later lijkt de loop van de geschiedenis niet
langer zeker. Instituten waar ze heel haar leven op kon rekenen worden aangevallen. Democratische principes worden aan de kant gezet en de notie ‘waarheid’ wordt belachelijk gemaakt door
individuen met enorme macht. Overal waar Madeleine Albright komt wordt haar gevraagd: Wat denk je? Waarom gebeurt dit? Wat kunnen we doen? Albright roept ons op de fouten van het
verleden niet te herhalen. Daarbij baseert ze zich mede op haar jeugdervaringen in het door oorlog verscheurde Europa en de kennis die ze opdeed als diplomaat
Laat los mijn hand Edward Docx 2017-06-13 Louis Lasker houdt zielsveel van zijn familie – de momenten dat het niet zo is daargelaten. Zijn twee halfbroers, Jack en Ralph, zijn fantastische,
lastige mensen, maar heel druk met hun eigen ego’s. Louis’ leven staat in het teken van het verzorgen van zijn vader. Met zijn vieren ondernemen ze per busje een reis van Londen naar Zürich.
Hun vader is ongeneeslijk ziek en hij wil op waardige wijze zijn leven beëindigen. In Engeland is dat bij wet verboden. In deze geweldige roadnovel gaat het in feite over de elementaire vragen in
het leven en wat er uiteindelijk werkelijk toe doet. ‘Ontroerend’ dekt geenszins de lading, dit boek knalt recht je hart in en laat je na lezing verweesd achter. Docx heeft een uiterst actueel verhaal
geschreven en de meest onweerstaanbare en onuitstaanbare personages gecreëerd, rijkgeschakeerd als het leven zelf.
De tweede helft Roy Keane 2015-04-02 In zijn biografie De tweede helft vertelt Manchester United-icoon Roy Keane openhartig over zijn carrière als profvoetballer en de tijd erna. Keane
speelde jaren onder Sir Alex Ferguson als aanvoerder bij Manchester United en voor het nationaal elftal van Ierland. Hij werd door velen gezien als een harde, soms meedogenloze vechter. Zijn
status als grootse voetballer staat buiten kijf, maar buiten (en binnen) het veld zorgde Keane vaak voor ophef. In dit boek vertelt hij onder andere over zijn vechtpartij met Peter Schmeichel, zijn
onenigheid met Sir Alex Ferguson en zijn leven als topvoetballer, maar ook over de tijd erna, hoe hij zichzelf opnieuw uitvond en coach en radiopersoonlijkheid werd. Geschreven met Roddy
Doyle.
The Ultimate Book of Soccer Set Pieces Tony Englund 2022-01-01 The World Cup 2018 saw a record 66 goals scored from set-piece situations (42% of the 155 total goals scored), a
remarkable and emphatic statement regarding the influence of set-pieces on the modern game. Yet very little, if any, attention is paid to the influence of set-pieces in coaching literature,
coaching courses, or symposiums. The Ultimate Book of Soccer Set-Pieces is the most comprehensive examination of set-piece planning on both the attacking and defending sides of the ball. It
carefully and thoroughly examines the potential of all manner of restarts in soccer, from throw-ins to corner kicks and free kicks. Different activities with accompanying diagrams are provided for
each set-piece, so players have the opportunity to practice both attacking and defending restarts. From simple organizational considerations to complex plays featuring many variations, this book
is the tool coaches at every level need to prepare their teams to win the set-piece battle.
Foundations of Sports Coaching Ashley Gill 2021-05-03 The fully revised third edition of the popular Foundations of Sports Coaching textbook aims to provide a comprehensive and engaging
introduction to the practical and theoretical principles that underpin the sports coaching process, from both a participation and performance perspective. The focus of this contemporary edition is
to bridge the gap between practical sports coaching delivery and the conceptual theories that underpin a sports coach’s practice. It provides a wealth of real-world examples and up-to-date case
studies from a wide range of sports to support the developing practitioner and help sports coaches understand how to apply key concepts and theories to their practice. In addition, there are
countless practical coaching tips, techniques and strategies to further support sports coaches in their practice and development. The book will provide the reader with the skills, knowledge and
background they will need to prepare athletes and sports people technically, tactically and strategically, covering the key components of a sports coaching-related undergraduate course,
including: ? the continuing professionalisation of sports coaching ? the International Sports Coaching Framework (I.C.C.E.) ? the fundamental skills of a sports coach ? how to coach populous
groups ? coaching philosophy ? coaching pedagogy ? creating a positive learning environment ? talent ID and sevelopment ? the reflective coach ? performance analysis to support coach
feedback. This third edition updates the style of previous versions with all-new chapters focusing upon international professional practice frameworks, coaching philosophy, coaching pedagogy,
talent identification and development, and reflective practice. All of these are critical for the contemporary practitioner to understand in order to ensure they provide the best possible coaching
environment for their athletes to develop and succeed. No other introductory textbook explains the importance of a holistic approach to sports coaching practice. This is an essential companion
to any sports coaching course.
Robert Enke Ronald Reng 2011-09-30 Het gevecht van Duitslands nummer één tegen zijn dodelijke depressie Toen de Duitse keeper Robert Enke op 10 november 2009 zelfmoord pleegde

ging er een schokgolf door de wereld. De eerste reactie was er een van verbijstering, ongeloof: wat bezielt een succesvol topsporter, die tijdens het WK in Zuid-Afrika voor het Duitse nationale
elftal zou spelen, er plotseling een einde aan te maken? Langzaam kwam er meer begrip. Enkes leven en carrière gingen niet altijd over rozen. Zo was er zijn traumatische debuut in het FC
Barcelona-team van Louis van Gaal. In 2006 verloren zijn vrouw Teresa en hij hun eerste dochter. En al jaren leed Enke aan een zware depressie, iets wat hij voor de buitenwereld zorgvuldig
verborgen hield. Robert Enke had zich ooit voorgenomen zijn biografie te schrijven, samen met zijn vriend en collega-keeper Ronald Reng. Nu heeft Reng het boek alleen geschreven. Hij vertelt
het aangrijpende en tragische levensverhaal van de ogenschijnlijk rustige doelman: het gevecht tegen zijn ziekte, de pieken en dalen van zijn sportloopbaan en de verhouding tot zijn dierbaren.
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm Daron Acemoglu 2012-11-02 Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? Ligt de verklaring
in culturele verschillen, het klimaat of geografische omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën ter wereld en
blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in geweld en armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat het de politieke en
economische instituties zijn die het economische succes of falen van een land bepalen; instituties die innovatie en economische groei stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs
illustreren hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de burgers en heeft de
bevolking volop economische kansen; het land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar
veldonderzoek en historische research hebben de auteurs een nieuwe, overtuigende politiek-economische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons met
andere ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark
Medal. Degenen die deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is hoogleraar
aan Harvard University en een wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In
Why Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het verdient te
worden gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter hand.'
Jared Diamond, auteur van Zwaarden, paarden & ziektekiemen
Handen Darian Leader 2017-03-16 Waarom pakken pasgeboren baby's zo stevig je vinger vast? Hoe komt het dat iedereen voortdurend aan het tappen, swipen en scrollen is? En waarom zie je
zombies altijd lopen met hun armen voor zich uitgestrekt? Darian Leader beschrijft via voorbeelden uit de populaire cultuur, de kunstgeschiedenis, de psychoanalyse en de moderne technologie
hoe de mens door de eeuwen heen zijn handen gebruikt, en waarom hij dit doet zoals hij dit doet. We gebruiken onze handen altijd zeer intensief en andersom dicteren onze handen onze
levens. Want zoals handen onze psychische toestand reflecteren, zijn handen ook een middel om ons sociaal een houding te geven. In deze verrassende en doortastende studie maakt de
auteur inzichtelijk dat de geschiedenis van hoe mensen hun handen gebruiken - met het gebruik van gereedschappen (een vuist, een dolk of een geweer) tot de nieuwste technologie
(perkament of touchscreen) - een geschiedenis van onze beschaving is.
The Age of Football David Goldblatt 2019-09-05 The epic exploration of football in the twenty-first century through the prism of sociology, politics, and economics, by David Goldblatt, the critically
acclaimed author of The Ball is Round. 'David Goldblatt is not merely the best football historian writing today, he is possibly the best there has ever been' - Dominic Sandbrook, Sunday Times In
the twenty-first century football is first. First among sports themselves, but it now commands the allegiance, interest and engagement of more people in more places than any other phenomenon.
In the three most populous nations on the earth – China, India and the United States where just twenty years ago football existed on the periphery of society – it has now arrived for good.
Nations, peoples and neighbourhoods across the globe imagine and invent themselves through playing and following the game. In The Age of Football, David Goldblatt charts football’s global
cultural ascent, its economic transformation and deep politicization, taking in prison football in Uganda and amputee football in Angola, the role of football fans in the Arab Spring, the footballing
presidencies of Bolivia’s Evo Morales and Turkey’s Recep Erdogan, China’s declared intention to both host and win the World Cup by 2050, and the FIFA corruption scandal. Following the
intersection of the game with money, power and identity, like no sports historian before, Goldblatt’s sweeping story is remarkable in its scope, breathtaking in its depth of knowledge, and is a
brilliantly original perspective of the twenty-first century. It is the account of how football has come to define every facet of our social, economic and cultural lives and at what cost, shaping who
we think we are and who we want to be.
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