MANCHESTER UNITED
YOURI VAN PINXTEREN

Werkstuk groep 8, november 2016
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Voorwoord
Mijn eerste werkstuk gaat over de Engelse voetbalclub Manchester United.
Mijn favoriete club in Nederland is Ajax. Hier heb ik in groep 7 een werkstuk over
gemaakt. Omdat ik dat heel interessant vond en veel van Ajax te weten ben
gekomen, wilde ik ook een werkstuk maken over mijn favoriete buitenlandse club.
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Inleiding
Manchester United is een van de twee professionele voetbalclubs uit Manchster,
de vier na grootste stad van Engeland. Manchester United speelt in de Premier
League. Dat is de eredivisie van Engeland. Hierin zijn ze al twintig keer kampioen
geworden.
Manchester United bestaat sinds 1878. Dat is al 138 jaar.
In heb in dit werkstuk gezocht naar antwoorden over zaken die met Manchester
United te maken hebben.
Ik wilde wat meer te weten komen over het ontstaan en het verloop van
Manchester United door de jaren heen. Dus vanaf de oprichting tot aan nu. In dit
verloop heb ik ook een aantal managers meegenomen. Want hun duur van hun
loopbaan is best bijzonder in de voetbalwereld. Daardoor hebben ze ook een
behoorlijke bijdrage gehad in wat Manchester United nu is.
Iedereen die van voetbal houdt kent Manchester United. Maar wie zit er nu
eigenlijk in het eerste elftal?
Manchester United staat de laatste jaren bekend van het vele geld wat ze hebben
uitgegeven aan de transfers. Welke transfers hebben er tot nu toe
plaatsgevonden voor het seizoen 2016/2017? En wat heeft het gekost en
opgebracht?
Manchester United speelt al heel lang in het huidige stadion. Hoe lang dan wel
precies? Maar waar speelde ze dan toen in de oorlog het stadion was getroffen
door bonnen?
Naast de nationale prijzen heeft Manchester United ook veel internationale
prijzen gewonnen. Wat dan wel zoal?
Net als alle andere profclubs heeft ook Manchester United kledingsponsors en
shirtsponsors. Wie zijn dat geweest en welke bedragen worden hiervoor betaald?
Bij Manchester United spelen en speelde ook Nederlandse Voetballers. Wie zijn
het en wat zijn de bijzonderheden van deze spelers?
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MANCHESTER UNITED
Manchester United is opgericht in 1878. Het is een club uit de Engelse stad
Manchester. De naam van de club was toen Newton Heath. De club werd
opgericht door werknemers op de Lancashire-Yorkshire spoorlijn. Omdat de
spelers zich niet goed genoeg vonden doen ze niet mee met de in 1879
opgerichte premier League. In 1892 gaan ze wel meedoen.

Eind 19e eeuw lijkt de club te verdwijnen omdat ze geld problemen hebben.
Gelukkig was er een redder: John Henry Davies. Hij stak geld in de club. Wel met
de afspraak dat hij het beleid mee mag bepalen. Hij wilde dat de naam van de
club veranderde. Hij nam hierin de leiding. En in april/mei 1902 was het dan
zover. Sinds dien heet de club Manchester United.
De eerste succes volgde in het seizoen van 1905/1906. Toen promoveerde ze
naar de eerste klasse. In het seizoen 1907/1908 werden ze al kampioen.

Het bleef echter niet goed gaan. Vanaf het seizoen 1914/1915 ging het minder.
Tijdens de twee wereldoorlogen ging het nog slechter. In die tijd degradeerde ze
regelmatig naar de tweede klasse, waarnaar ze weer promoveerde naar de
eerste klasse. In 1933/1934 degradeerde ze zelfs net niet naar de derde klasse.
In die tijd hadden ze ook weer geldproblemen. Weer kwam er een redder: James
Gibson. Hij ging de spelers en de manager betalen. Ook gaf hij geld om nieuwe
spelers te halen. Helaas hielp het niet.
Pas in het seizoen 1939/1940 wist Manchester United voor het eerst sinds jaren
in de eerste klasse te blijven.
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Na de Tweede Wereldoorlog werd Matt Busby aangesteld als manager. In
Engeland wordt de trainer manager genoemd. Dat komt omdat ze meer doen dan
alleen trainen: contracten afsluiten; transfers regelen.

Matt Busby gaf in de oorlog leiding aan soldaten en dat ging hem goed af. Met
Matt Busby ging het goed met Manchester United en draaide ze elk jaar mee in
de top van de Premier League.
Matt Busby wordt echter niet alleen herinnerd als succesvol manager. Hij wordt
ook herinnerd aan de jeugdopleiding die hij heeft opgericht. De Busby Youth
Academy. Hij geloofde er heilig in dat een goede eigen jeugdopleiding de basis
was voor het voortbestaan van de club. Of het voortbestaan er vanaf heeft
gehangen is niet te zeggen. Wel zijn er sinds die tijd vele spelers uit de eigen
opleiding in het eerste terecht gekomen. De jeugdopleiding van Manchester
United is wereld beroemd en een voorbeeld geweest voor andere clubs.
6 februari 1958 is een zwarte dag voor Manchester United. Toen ze terug
kwamen vliegen van de wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado ging het mis. Na het
bijtanken in München crashte het vliegtuig bij het opstijgen. Er overleden 22
mensen. Hiervan waren er 8 spelers.
Toch wist Matt Busby, met een aangevuld team, de moed erin te houden en
bereikte de finale van de FA Cup. Ook werden ze tweede in de competitie.

Na 25 jaar stopt Matt Busby in 1969 als manager. Daarna is het moeilijk om een
goede manager te vinden. In die jaren daarna degradeerde ze, promoveerde ze
en werden kampioen. Maar het was niet stabiel.
In november 1986 wordt een nieuwe manager gevonden. De Schot Alex
Ferguson wordt gezien als de ideale opvolger van Matt Busby. Alex Ferguson
won het seizoen daarvoor, met de kleine Schotse club Aberdeen FC, de Schotse
beker, het landskampioenschap, de Europacup II en de Cupwinnerscup.
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Wel vroeg hij om de tijd te krijgen om een nieuw Manchester United te bouwen.
De club gaf hem deze tijd. In de jaren 1986 tot 1989 werd er helemaal niets
gewonnen. In 1989 dreigde er zelfs ontslag voor Alex Ferguson. Maar omdat Matt
Busby tegen de club zei dat ze hem moesten houden werd hij niet ontslagen. Het
ging ook meteen beter. In 1990 werd de FA Cup weer gewonnen. In 1991
wonnen ze de beker voor bekerwinnaars en in het seizoen 1992/1993 werden ze
ook weer kampioen. Dat was zesentwintig jaar geleden.
Ook Alex Ferguson vond de jeugdopleiding belangrijk. Hij heeft deze in 1995
weer op de rails gezet. En met succes. Sindsdien zijn er weer diverse spelers
doorgestroomd naar het eerste.
Alex Ferguson was wat titels betreft de succesvolste manager. In de jaren 2000
tot 2013 deden ze regelmatig mee om de prijzen. En niet alleen in Engeland. Ook
in de Champions League deden ze regelmatig mee aan de top.

Op 8 mei 2013 melde Alex Ferguson dat hij met pensioen ging. Hij ging
Manchester United na 26 jaar verlaten
Sinds die tijd gaat het niet zo lekker met Manchester United en de managers.
Eerst werd David Moyes de manager. Maar hij werd na tien maanden weer
ontslagen.
Toen was Louis van Gaal aan de beurt. Het eerste jaar werd hij vierde en het
tweede jaar vijfde. Wel won hij het laatste jaar de FA Cup. Toch was het niet
goed genoeg voor de fans en de club. Louis van Gaal had in die twee jaar €
400.000.000 uitgegeven aan nieuwe spelers. Daar was dus meer van verwacht
en toen werd Louis van Gaal ook ontslagen.

Nu is José Mourinho de manager. De resultaten met hem zijn nog niet veel beter.
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Team
Keepers
1
David de Gea
20
Sergio Romero
32
Sam Johnstone

Verdedigers

Nationaliteit

Positie

Vorige club

Dm
Atlético Madrid

Spanje
Dm
Argentinië

UC Sampdoria
Dm

Engeland

nationaliteit

3
Eric Bailly

Eigen jeugd

positie

Vorige club

Cv
Villareal CF

Ivoorkust
4
Phil Jones

Cv/Ra
Blackburn Rovers FC
Engeland

5
Marcos Rojo
12
Chris Smalling
17
Daley Blind
23
Luke Shaw
24
Timothy
Fosu-Mensah

Cv/la
Argentinië

Sporting Lissabon
Cv/Ra
Fulham Fc

Engeland
Cv/la

AFC Ajax

Nederland
La

Southampton FC

Engeland
Cv/Ra

Eigen jeugd

Nederland

25
Antonio Valencia

Ra
Wigan Athletic FC

Ecuador
36
Matteo Darmian

Ra/La
Italië

Torino FC
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Middenvelders
6
Paul Pogba

Nationaliteit

Positie
Cm

Juventus FC

Frankrijk

8
Juan mata

CAM
Spanje

14
Jesse Lingard
16
Michael Carrick
18
Ashley Young

Chelsea FC
Lm

Engeland

Eigen jeugd
Cvm

Engeland

Tottenham Hotspur
FC
Lm

Engeland

21
Ander Herrera

Aston Villa FC
Cm

Spanje
22
Henrikh
Mkhitaryan
27
Marouane
Fellaiini
28
Morgan
Schneiderlin
aanvallers
7
Memphis Depay
9
Zlatan
Ibrahimović
10
wayne rooney
11
Anthony Martial
19
Marcus Rashford

Vorige club

Athletic bilbao
Cam

Armenië

Borussia Dortmund
cm
Everton FC

België
Cam

Southampton FC

Frankrijk
Nationaliteit

Positie
Lb

Nederland

Vorige club
PSV

S
Zweden

Paris
Saint-Germain
schaduwspits

Engeland

Everton FC
S

Frankrijk
AS Monaco
S
Engeland
Eigen jeugd
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Transfers
De transfers in de zomer voor het seizoen 2016/2017 zijn de volgende:
De volgende spelers hebben ze gekocht:
Zlatan Ibrahimović

Was transvrij

Henrikh Mkhitaryan

Koste € 32.000.000

Eric Bailly

Koste € 40.000.000

Paul Pogba
Dit kosten ze in totaal: € 177.000.000

Koste € 105.000.000

De volgende spelers hebben ze verkocht:
Nick Powell

Einde contract

Víctor Valdés

Einde contract

Will Keane

1.200.000

Tyler Blackett

1.800.000

Patrick McNair

3.250.000

Donald Love
Hier kregen ze: € 9.500.000 voor

3.250.000

In totaal heeft Manchester United voor € 167.500.000 in spelers geïnvesteerd.
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Old Trafford
Manchester United speelt sinds 1910 in dit stadion. Dat is 106 jaar.
Er kunnen 76.000 personen in. Daarmee is het één van de grootste stadions in
Groot Brittannië.
Ook wordt er in dit stadion regelmatig halve finales gespeeld voor de FA Cup. Dat
is de Engelse KNVB beker. En als het Wembley stadion niet beschikbaar speelt
het Engelse nationale voetbalelftal er ook.
Tussen 1941 en 1949 heeft Manchester United niet op Old Trafford gespeeld. In
de oorlog hebben Duitse bommen flinke schade aangericht aan het stadion. Tot
alles hersteld was heeft Manchester United in het Maine Road stadion gespeeld,
het voormalige stadion van aardsvijand Manchester City.

Old Trafford is niet één stadion. Het zijn er twee. Het tweede stadion is een
cricket stadion van de club Lancashire County Cricket.
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Shirtsponsers
Uiteraard heeft Manchester United in al die jaren verschillende kleding- en
shirtsponsers gehad. Hieronder een overzicht.
Jaren/periode
tot 1975
1975 t/m 1980
1980 t/m 1982
1982 t/m 1993
1993 t/m 2001
2001 t/m 2002
2002 t/m 2006
2006 t/m 2010
2010 t/m 2014
2014 t/m 2015
2015 tot nu

Kledingsponsors
Umbro
Admiral
Adidas
Adidas
Umbro
Umbro
Nike
Nike
Nike
Nike
Adidas

shirtsponsers

Sharp
Sharp
Vodafone
Vodafone
AIG
Aon
Chevrolet
Chevrolet

Aan spelers wordt er door Manchester United veel geld uitgegeven. Daar moet
dus ook veel geld voor binnenkomen. Adidas betaald om 10 jaar de
kledingsponsor te zijn € 840.901.446,=.
Om shirtsponsor te zijn betaald Chevrolet € 627.873.080,= voor 7 seizoenen.
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Gewonnen prijzen
In alle jaren heeft Manchester United vele prijzen gewonnen. De belangrijkste
nationale en internationale prijzen die ze gewonnen hebben zijn:
Nationale prijzen

Aantal
20x

Engels kampioenschap

12x
FA Cup

4x

jaren
1907/08, 1910/11,
1951/52, 1955/56,
1956/57, 1964/65,
1966/67, 1992/93,
1993/94, 1995/96,
1996/97, 1998/99,
1999/00, 2000/01,
2002/03, 2006/07,
2007/08, 2008/09,
2010/11, 2012/13
1909, 1948, 1963, 1977,
1983, 1985, 1990, 1994,
1996, 1999, 2004, 2016
1992, 2006, 2009, 2010

Football League Cup

21x
FA Community Shield

Internationaal cups

Aantal

1908, 1911, 1952, 1956,
1957, 1965, 1967, 1977,
1983, 1990, 1993, 1994,
1996, 1997, 2003, 2007,
2008, 2010, 2011, 2013,
2016
jaren

1x

2008

1x

1999

3x

1968,1999,2008

1x

1991

1x

1991

FIFA wereldkampioenschap
voetbal voor clubs

Wereldbeker voetbal voor
clubs / Intercontinental Cup

UEFA Champions League

Europacup II
UEFA Super Cup
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Nederlandse voetballers bij Manchester United
Er hebben diverse Nederlandse voetballers gespeeld bij Manchester United.
Arnold Mühren
Hij heeft tussen 1982 en 1985 gespeeld bij Manchester
United. Hij speelde er zeventig wedstrijden en heeft dertien
keer gescoord.
Zijn positie was middenvelder.

Jordi Cruijff
Inderdaad de zoon van de legendarische nummer 14:
Johan Cruijff.
Hij heeft tussen 1996 en 2000 gespeeld bij Manchester
United. Hij speelde er vierendertig wedstrijden en heeft
acht keer gescoord.
Zijn positie was aanvaller.

Raimond van der Gouw
Hij heeft tussen 1996 en 2002 gespeeld bij Manchester
United. Hij speelde er zevenendertig wedstrijden en heeft
nooit gescoord, wat logisch was gezien zijn positie: keeper.

Jaap stam
Hij heeft tussen 1998 en 2001 gespeeld bij Manchester
United. Hij speelde er tachtig wedstrijden en heeft één
keer gescoord. Ook dat is logisch voor zijn
positie: verdediger.
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Ruud van Nistelrooij
Hij heeft tussen 2001 en 2006 gespeeld bij Manchester
United. Hij speelde er tweehonderdnegentien wedstrijden en
heeft honderdvijftig keer gescoord.
Zijn positie was aanvaller.

Edwin van der Sar
Hij heeft tussen 2005 en 2011 gespeeld bij Manchester
United. Hij speelde er honderdzesentachtig wedstrijden en
heeft ook nooit gescoord.
Zijn positie was keeper.

Robin van Persie
Hij heeft tussen 2012 en 2015 gespeeld bij Manchester
United. Hij speelde er honderdentwee wedstrijden en heeft
negenenvijftig keer gescoord.
Zijn positie was aanvaller.

Menphis Depay
Hij speelt sinds 2015 bij Manchester United. Tot nu toe heeft
hij vijfenveertig wedstrijden gespeeld en zeven keer
gescoord.
Zijn positie is aanvaller.

Daley Blind
Hij speelt sinds 2014 bij Manchester United. Tot nu toe heeft
hij vijfenzestig wedstrijden gespeeld en drie keer gescoord.
Zijn positie is verdediger.
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Nawoord
Ik vond het leuk om aan dit werkstuk te werken. Ik ben veel over
Manchester United te weten gekomen. Veel meer dan alleen het voetballen wat
we altijd zien.
Zoals bij het vorige werkstuk heb ik eerst mijn woord-web gemaakt met x-mind.
Hierin heb ik de woorden gezet over de onderdelen waar ik meer van wilde
weten. Daarna heb ik de woorden in groepjes gezet en ben vragen gaan
verzinnen.
Met deze vragen bij me ben ik op internet alle antwoorden gaan zoeken.
Ik kende het team van Manchester United heel goed, maar eigenlijk alleen van de
voetbalwedstrijden. Maar dat er zoveel over Manchester United te vinden was
had ik niet verwacht. En eigenlijk is er nog meer over te vertellen.
De antwoorden op mijn vragen zijn wel beantwoord.
Ik weet nu meer over de achtergrond en geschiedenis van Manchester United ,
door het maken van dit werkstuk. Het was zeer interessant.
Ik was al fan van Manchester United en hoop dat ook nog heel lang te blijven.
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Bibliografie
Ik heb mijn antwoorden op diverse internetsites gelezen en gevonden. Onder
deze website zijn onder andere:
 manutd.com
 Wikipedia
 Vlagonline.nl
 Transfermarkt.nl
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