
Trouwe huisvader
Robin van Persie (Nederland)
Robin was stout en rebels. Maar ook lastig voor trainers, spelers
en het meisje thuis, want niet altijd trouw. Maar inmiddels is hij
uitgeraast en uitgegroeid tot een gedisciplineerde en getalenteerde
voetballer bij Arsenal. Bovendien wordt hij tegenwoordig gezien
als een ideale schoonzoon met (bijna) twee kinderen. Vrouw

Bouchra heeft hem zijn zonden vergeven en
mag tevreden zijn. Met zijn ‘boy next door’-
uitstraling en hoog knuffelgehalte is Robin
aantrekkelijk voor zowel jonge meiden als
huismoeders. 

Ideale schoonzoon
Johnny van ‘t Schip (Nederland)
Zijn haar zat altijd goed, z’n tanden
waren recht en wit en z’n jasjes stonden
hem altijd net wat beter dan een ander.
Johnny was de liefste jongen van het
veld en de liefste jongen van de familie.
Hij haalde via Ajax het Nederlands elftal
en de Italiaanse competitie, maar wist
het sportief toch steeds net niet te
maken. Wel trouwde Johnny een hele
mooie vrouw, Daniëlle Oonk, dochter
van Willeke Alberti. En daar is hij nog
steeds mee samen. Natuurlijk, want hij
is de ideale schoonzoon. ∆

Metroman
David Beckham (Engeland)
David is de voetballer met de fluwelen techniek en
het aaibare, bijna vrouwelijke karakter. Hij is
stoer met zijn gespierde en volledig geta-
toeëerde lijf, maar lief met zijn boterzachte
stem en trouwe oogjes. Getrouwd met
Victoria (Posh Spice) vormt hij één grote
reclamecampagne voor internationale mer-
ken. David speelde bij de grootste en vooral
rijkste clubs ter wereld: Manchester United,
Real Madrid, LA Galaxy (VS) en nu weer

AC Milan. Niemand anders kan zijn
salaris betalen waarschijnlijk. Maar ó
wat is hij schattig!

Machoman
Christiano Ronaldo (Portugal)
Hij is de meest aantrekkelijke voetballer van dit moment en scoort meer
vrouwen dan goals. Zijn bovenlijf is gebruind, gespierd en onthaard.
Zelfs Paris Hilton leek voor zijn charmes te vallen. Christiano kan nog
een aardig balletje trappen ook. Met Manchester United veroverde
hij de Champions League en in hetzelfde jaar werd hij Europees
voetballer van het jaar. Real Madrid telde het recordbedrag van 94
miljoen euro voor hem neer. Om zijn fabelachtige spel maar ook om zijn looks.
De Ronaldo-shirts zijn niet meer aan te slepen in Madrid!
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De mooiste voetballers 

Fans, clubs, reclamemakers en vooral vrouwelijke supporters: ze
lopen allemaal achter de knappe jongens van de groene gras-
mat aan. En het loont, want knappe voetballers verdienen ste-
vige salarissen en vette reclamecontracten. Wie zijn eigenlijk de
mooiste voetballers aller tijden?

Het dreamteam



Womanizer
Francesco Totti (Italië)
Fransesco Totti is het prototype Romein: stoer, woest, beetje
dommig maar ó zo aantrekkelijk. Hij wordt aanbeden door zijn
beeldschone vriendin en lieve moeder. Als je daar de harten van
andere vrouwen niet mee wint... Bovendien schenkt Totti veel
geld aan goede doelen, dus lijkt hij nog sympathiek ook. Maar
of hij in het donker de katjes knijpt, is onbekend. Het zal vast
wel. Tussen de bedrijven door wist Fransesco ook nog heel wat
goals te scoren voor AS Roma en Italië. n

Foute man
George Best (Noord-Ierland)
Noord-Ierlands beste speler ooit is
George Best. Maar wat was hij fout!
Best was berucht vanwege zijn levensstijl
met veel vrouwen, veel snelle auto’s en
nog heel veel meer drank. Zijn zucht
naar alcohol maakte hem onmogelijk,
maar met zijn Beatlehaar en mysterieuze
lach bleef hij geliefd en veroverde en
brak hij menig vrouwenhart. Best kon
fantastisch voetballen. Hij won de
Europa Cup 1 in 1968 en werd Europees
voetballer van het jaar.

Italiaanse passie
Paolo Maldini (Italië)
Vrouwen smelten voor de ongrijpbare
trouwe hondenogen van verdediger
Paolo Maldini. Zelfs zijn naam is mooi.
Zijn ravenzwarte haar met inmiddels
wat grijze lokken doen elke vrouw haast
flauwvallen. Hij speelde het ongeloof-
lijke aantal van 646 wedstrijden in 25
seizoenen voor de Italiaanse topclub AC
Milan. Of hij net zo trouw was aan zijn
vrouw, waagt men te betwijfelen. Alle
vrouwen lagen aan zijn voeten. Toch
was hij het voetbalboegbeeld van Italië.

ADVERTENTIE
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Spaanse furie
Fernando Torres (Spanje)
Deze blonde Spanjaard heeft zorgvul-
dig gestyld, nonchalant haar. Welke
vrouw is daar nou niet weg van?

Torres oogt eeuwig jong met zijn
sympathieke lach en zijn
altijd energieke uitstraling.
Brutaal maar toch ook een
tikje vrouwelijk. Hij
groeide op in Spanje en
behaalde successen bij
Atletico Madrid, maar
werd een held in
Liverpool en het natio-
nale Spaanse team,

waarmee hij in 2008
Europees kampioen werd en
waarvoor hij belangrijke doel-

punten scoorde.


