
Vincent de Vries, Veronica Ricksen: ‘Fernando Riksen-De finale strijd’ Kosmos 

uitgevers, Amsterdam 2020. ISBN 9789021576992 (ALS/ Persoonlijke relaties/ 

Coping/ Palliatieve zorg/PO/ED) Zie ook: 

https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/15715.pdf  

Soort boek/ziekte stijl: 

De Finale Strijd is het vervolg op het boek Vechtlust beiden geschreven door Vincent 

de Vries.  Hij schrijft over Ricksen die verslaafd aan drank en drugs raakte, een ruig 

leven leidde, ALS kreeg. Het eerste boek gaat grotendeels over dat ruige leven en zijn 

voetbalcarrière. Dit tweede boek, geschreven in samenwerking met de vrouw van 

Fernando Ricksen, gaat over de periode daarna tot aan de dood van Ricksen. Veel 

aandacht wordt in dit boek besteed aan publieke optredens van Ricksen, een soort 

afscheidstournee door de voetbalwereld. Hij ging  naar vele plekken in de 

voetbalwereld die hij zelf liefhad en andersom. Ook om ALS zichtbaar te maken en  

geld op te halen onder andere voor de stichting ALS. Daar hoorden 

vriendschappelijke voetbalwedstrijden en contacten met bekende oud-profvoetballers 

bij. Er verschenen magazines, websites en er werden documentaires  gemaakt. 

Daarnaast wordt in dit boek beschreven hoe Ricksen achteruitging en uiteindelijk 

stierf op 18 september 2019 in een hospice, wanneer zijn laatste spieren, de 

ademhalingsspieren, het opgeven.  

 

Over de schrijvers:  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_de_Vries Vincent de Vries (1973) is een 

Nederlands sportjournalist en biograaf. De Vries is journalist voor onder meer de 

tijdschriften Panorama en Nieuwe Revu. Met het boek Vechtlust ontving hij de 

publieksprijs van het Beste sportboek van het jaar 2013. 

Veronica Ricksen is geboren in Rusland en sinds 2014 met Fernando Ricksen 

getrouwd. Zij hebben een dochter, Isabella. 

Wat viel op:  

Ook dit boek is sowieso een boek voor voetballiefhebbers, omdat vaak over de 

vriendschappelijke wedstrijden en contacten met andere ex-voetballers en trainers 

geschreven wordt. Daarnaast komt het ruige leven binnen interviews en bij optredens 

van Ricksen regelmatig aan bod. Maar sinds 2014 is hij getrouwd en heeft een kind. 

Hij was gelukkiger met dit rustige leven. 

Ricksen bleef maar doorgaan met optredens, terwijl steeds meer spieren uitvielen. Hij 

kon steeds slechter spreken, moest een spraakcomputer  gaan gebruiken om te 

communiceren, andere hulpmiddelen, eten werd vloeibaar eten, hij viel af tot 40 kilo. 

Daarbij kwam dat hij steeds vaker ruzie kreeg met zijn vrouw Veronica, hoewel hij 

enorm van haar en hun dochter hield. Zij vraagt zich af waar dit vandaan komt, of dat 

met de ziekte te maken heeft. 

 

Citaten:  

‘Pag.105: ‘Fernando vertelt het bijna fluisterend en hij slikt regelmatig wat woorden 

in, maar storend is het niet. Ja, zijn stem klinkt beroerd, weer een stukje beroerder 

dan eerder, maar wat ik merk: als je geconcentreerd luistert én je kijkt hem aan, kun 

je hem over het algemeen prima verstaan.’ 
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Pag.115: ‘En nee, confronterend vindt hij het niet om Fernando zo te zien.  ‘Ik vind het 

juist mooi dat hij hier is, vertelt Cruijff, die Fernando heeft uitgenodigd om straks 

samen met hem zijn nieuwste Cruijff Court te openen.’ 

Pag.158: ‘‘Weet je’, zegt Veronika, ‘ik denk weleens: tast ALS ook het brein aan of zo? 

Anders kan ik maar niet begrijpen waarom Nando zich ineens zo gedraagt.’’ 

Pag.228: ‘Fernando glimlacht nog wel als de deejay van Radio 538 een grappig 

verhaal vertelt over een seksdate die totaal in de soep liep, maar hoe dof en leeg hij uit 

de ogen kijkt zegt eigenlijk alles.’ 

Pag.281: ‘Hij is op. Uitgeput en uitgestreden.’ 

Inzien:  

https://www.bol.com/nl/f/-/9200000132632239/#product_specifications  

Recensies/Extra: 

https://www.nporadio1.nl/sport/24338-nieuw-boek-over-fernando-ricksen-hij-

bleef-altijd-doorvechten  

https://www.libris.nl/boek/?authortitle=vincent-de-vries-veronika-

ricksen/fernando-ricksen-de-finale-strijd--9789021576992  

https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/fernando-ricksen-43-na-slopende-ziekte-

overleden~adaed8bf/  

https://www.1limburg.nl/fernando-ricksen-krijgt-tweede-uitvaart-zijn-laatste-wens  
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