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(Ongeval, Dood, Rouw, PO) 

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 schrijver:  

In het dagelijks leven is Lique Fredriksz een Intuitive Life & Business Strategist, 

Transformational  & Consciousness Coach.  

Na haar opleiding als bedrijfskunde (MScBA) is zij verder gaan studeren. In haar 

onderzoek als PhD-candidate heeft zij geluisterd naar de verhalen van de Indische 

Nederlanders die na WOII naar Nederland zijn gerepatrieerd.  

Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van trauma, depressie, rouw & verlies. 

www.liquefredriksz.nl  

Recensies/Extra: 

 

https://www.liquefredriksz.nl/boek-mh17-rouwen-hoe-dan/  

https://carolinegriep.nl/artikelen/liques-broer-zat-op-vlucht-mh17/  

 

Lique heeft verlies, rouw, trauma en familie dynamiek in een goed 

persoonlijk verhaal weergegeven. Met name de verstoorde 

verhouding binnen de familie komt aan de orde, wat het verwerken 

van zo'n groot verlies en de bagage van generaties terug, nog 

moeilijker maakt. 

-Recensie via bol.com 
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