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, Geen vechter was ooit tegelijkertijd zo geliefd en zo gehaat.
Badr is het verhaal van een Marokkaanse volksjongen uit een
van de schotelwijken van Amsterdam. Een jongen die
uitgroeide tot een nationale bekendheid dankzij twee
verdiensten: onbeteugelde vechtlust en een grote
aantrekkingskracht op vrouwen. Hij zou als kickbokser nooit
zo bekend zijn geworden als hij niet was opgevallen door zijn
meedogenloze optreden in de ring en ook daarbuiten. Door
die beruchtheid werd zijn relatie met een blonde icoon uit de
voetbalwereld bijna wereldnieuws. Zeker wereldnieuws in
Nederland. Badr is ook het verhaal van een Nederlandse
jongen uit de Maghreb. Een jongen die een on-Hollandse
cultuur belichaamt van het opeisen van respect door angst in
te boezemen, maar net zo gemakkelijk innemend en charmant
kan zijn. Zo groot is zijn charme dat zijn vrouwelijke advocaat
_ bekend met zijn verwoestende carrière _ in lyrische termen
zijn handen kan beschrijven: net die van een pianist. Een
jongen ook die van kinds af aan rijk wilde worden. Wie hem
daarbij in de weg stond werd aan de kant gezet. Aan de hand
van tientallen gesprekken met kennissen, kenners, collegas en ooggetuigen schetst Jens Olde Kalter
een opzienbarend portret over de meest controversiële vechter ter wereld. Waar de recherche
ophield, ging Olde Kalter verder; dit boek bevat dan ook vele nieuwe, soms schokkende,
onthullingen. Badr is het keiharde en nietsverhullende verhaal van een vechter die over de streep
ging. Jens Olde Kalter (1975) is journalist, personal trainer en kickbokser. Hij schreef onder meer
voor Quote, De Pers, De Telegraaf en Nieuwe Revu en publiceerde eerder De kickbokser, over
bokser Ernesto Hoost. Over De kickbokser: `Wie een goed verhaal wil, leest dit boek. Geen
standaard biografie! nusport.nl `Een mooi boek over een eigenaardig sportmilieu. Het Parool `Olde
Kalter beschrijft in het tempo van een gevecht in de boksring het levensverhaal van Ernesto Hoost.
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Download online boek Nederlands Badr Jens Olde Kalter , Are you looking for badr PDF?. If
you are areader who likes to download badr Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle
or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity
of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now
possible to get badr Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading badr Pdf? You may think better just to
read badr Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read badr electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, badr Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download badr Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download badr Pdf from our online library.
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