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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

De Hollandse School van het totaalvoetbal : historie en analyse : een literatuurstudie / Rob Siekmann ; met
een voorwoord van Stanley Menzo. - Rotterdam : 20/10 uitgevers, 2021. - 464 pagina's : illustraties ; 25 cm.
Het totaalvoetbal is in historisch perspectief de belangrijkste Nederlandse bijdrage gebleken aan de
ontwikkeling van het internationale topvoetbal. Belangrijke namen hierbij waren onder meer Rinus Michels
en Johan Cruijff. Op het WK in 1974 demonstreerde Oranje het totaalvoetbal waarbij het onderscheid tussen
verdedigers, middenvelders en aanvallers zo goed als opgeheven was. Deze publicatie is een
literatuurstudie over totaalvoetbal met citaten uit diverse voetbalbronnen en een voorwoord van Stanley
Menzo. Deel I gaat dieper in op de oorsprong en betekenis, de filosofie die eraan ten grondslag ligt, de
'uitvinders', de invloed op het buitenland, spelprincipes en tactieken. Deel II begint met de kenmerken van
het totaalvoetbal. Vervolgens komen de voetbalvisies van topcoaches aan bod zoals Michels, Lobanovski,
Sacchi, van Gaal, Guardiola en Klopp. Deel III zoomt ten slotte in op de praktijk. Zo komt het profiel van de
ideaaltypische totaalvoetballer aan bod, maar wordt ook aandacht besteed aan de crisis van deze
voetbalstijl. Bevat enkele kleinere foto's en figuren. Met personenregister. Bedoeld voor een ingelicht
voetbalpubliek zoals trainers, coaches, sportjournalisten en geïnteresseerden in voetbaltactiek. 
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