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BESCHRIJVING VAN HET BOEK VAK 127
Na een lange zomer 'onthouding' zijn Daan, Meijer, Neus en J.J. klaar voor
een nieuw voetbalseizoen. Hun vriendschap speelt zich af in het spoor van
Ajax, hun gedeelde liefde. Hun dierbaarste herinneringen zijn als films in
rood en wit, gedrenkt in wedstrijdspanning, humor en alcohol, met de
tribune, stadspleinen in Europese steden, kroegen, supportersbussen en
heel af en toe een politiecel als decor.Maar hoe belangrijk blijft clubliefde
wanneer een jongensleven een mannenleven wordt, de roep om volwassen
te worden steeds dwingender gaat klinken en de verantwoordelijkheden zich
even onverbiddelijk aandienen als de nederlagen van Ajax? En welke plaats
neemt vriendschap dan nog in?Het boek werd wel vergeleken met Fever
Pitch van Nick Hornby. Vak 127 is een voetbalboek zonder voetbal. Een
rauwe vertelling vol combi's, stalen looptunnels en supportershumor, maar
gaat vooral over onvoorwaardelijke clubliefde, jongensvriendschap en de
angst dat alles anders wordt.
VAK 127 DOOR MENNO POT | SCHOLIEREN.COM
Zoek je informatie over Vak 127 van Menno Pot? Hier vind je 2
boekverslagen van middelbare scholieren van dit boek. Vak 127. 'Ik vlucht in
Vak 127, waarin de liefde voor de voetbalclub prachtig en krachtig wordt
beleefd.'Na een lange zomer 'onthouding' zijn Daan, Meijer. Na een lange
zomer 'onthouding' zijn Daan, Meijer, Neus en J.J. klaar voor een nieuw
voetbalseizoen. Hun vriendschap speelt zich af in het spoor van Ajax, hun.
Vak 127 (onbekende bindwijze). Na een lange zomer 'onthouding' komen
Daan, Meijer, Neus en J.J. weer bij elkaar, klaar voor een nieuw
voetbalseizoen. Hun vriendschap. We trappen onze literaire rubriek 'In de
boeken' dit jaar af met een boek dat misschien wel het ultieme Nederlandse
supportersboek is; Vak 127 geschreven door Ajacied. recensie Recensie:
Menno Pot - Vak 127 Mijn vriend leest niet tot nooit, tot hij dit boek in
handen kreeg. Het fantastische verhaal over vier AJAX-supporters die met.
Vak 127 is een voetbalroman zonder voetbal. Een rauwe vertelling vol
combi's, stalen looptunnels en supportershumor, maar vooral over
onvoorwaardelijke clubliefde. Samenvatting. Vier vrienden door dik en dun
zijn verslaafd aan Ajax, reizen met hun club mee in binnen- en buitenland,
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maar voelen zich vooral thuis in vak 127, het. Ook supportersjongens
worden groot Jongens waren we.' Enthousiast, idealistisch tegen het naïeve
aan, met hart voor de goede zaak, en vooral: samen. Dat waren we. Vak
127. `Ik vlucht in Vak 127, waarin de liefde voor de voetbalclub prachtig en
krachtig wordt beleefd. Na een lange zomer `onthouding zijn Daan, Meijer,
Neus en J.J. Door de verhuizing van VAK 410, wordt in de vakken 126, 127
en 128 ruimte geboden aan de meeste fanatieke fans. Menno Pot - Vak 127
(09-029) In Engeland is er een genre voetbalsupportersliteratuur. Van
fanatieke groundhoppers tot hardcore hooligans, allemaal hebben ze
boeken. Na een lange zomer 'onthouding' zijn Daan, Meijer, Neus en J.J.
klaar voor een nieuw voetbalseizoen. Hun vriendschap speelt zich af in het
spoor van... Na een lange zomer 'onthouding' zijn Daan, Meijer, Neus en J.J.
klaar voor een nieuw voetbalseizoen. Hun vriendschap speelt zich af in het
spoor van... Kort na het verschijnen van Vak 127 strikte de Amsterdamse
zender AT5 hem als vaste gast voor het wekelijkse Ajax-praatprogramma
FC Godenzonen,.
VAK 127 (EBOOK), MENNO POT | 9789048820825 | BOEKEN BOL.COM | DE
Vind de beste selectie vak 127 fabrikanten en ontdek goedkope producten
van hoge kwaliteit vak 127 voor de dutch luidspreker markt bij alibaba.com
VAK 127 is een voetbalboek zonder voetbal. Een rauwe vertelling vol
combi's, stalen looptunnels en supporters-humor, maar vooral over
onvoorwaardelijke clubliefde. Faciliteiten en zicht vanuit uw vak. Voorlezen
Klik op een vak of Zoek. toegankelijkheid . Door het hele stadion
verkrijgbaar. Vak 127: Na een lange zomer 'onthouding' zijn Daan, Meijer,
Neus en J.J. klaar voor een nieuw voetbalseizoen. Hun vriendschap speelt
zich af in het spoor van... Vakindeling. Op de site van de Amsterdam ArenA
kun je de vakindeling van het stadion bekijken. Als je op het vak klikt krijg je
een aantal foto's met het uitzicht. De vakken 101 t/m 111 (hoofdtribune)
bestaan uit 19 rijen en de overige vakken, 112 t/m 129, uit 29 rijen. Rij 1
bevindt zich onderaan in het vak. Vak 127 en Sporen van Ajax zijn ook
gesigneerd verkrijgbaar! Actueel. Meest recente artikelen in de Volkskrant.
Meest recente columns in Het Parool. Vak 127 bij literatuur-kopen.nl. Voor al
je
literatuur
en
romans.
samenvatting
+
info:
http://www.leesadviezen.nl/boek/vak-127/ Ik heb het boek Vak 127 van
Menno Pot gelezen, het boek is op het randje van wat je een roman kan
noemen. Nogal overschat. Prima boekje is het hoor, vermakelijk voor iedere
voetbalfan, veel herkenningspunten, maar het voegt totaal niets toe aan het
bekende supportersgevoel. Bestel Vak 127 Voor 23:00 besteld, morgen in
huis! 20% korting voor vaste klanten Altijd een inspirerend advies VAK 127
geschreven door Menno Pot te koop aangeboden. Over de voetbalsupporter
bestaan veel misverstanden. Met name over voetbalsupporters in beruchte
vakken, zoals Vak 127 in de Arena, het stadion van... Vak 127 has 43
ratings and 2 reviews: Published 2006 by 521 uitgevers, 247 pages,
paperback
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