
Diego Maradona 

 1970 - begint als 10-jarige te spelen bij het plaatselijk jeugdelftal Estrella Roja 

 1976 - debuteert in de Argentijnse eerste divisie bij Argentinos Juniors 

 1981 - gaat spelen voor Boca Juniors 

 1982 - transfer naar FC Barcelona, Spanje 

FC Barcelona neemt Maradona voor één miljard peseta's over 

van Boca Juniors, destijds een recordbedrag. Spelersmakelaar 

Josep Maria Minguella speelt een voorname rol in de transfer. 

De Argentijn kende aanpassingsproblemen en in december 

1982, net wanneer het sportief beter begint te gaan, krijgt 

Maradona geelzucht. Hij is tot maart 1983 uitgeschakeld. Na 

zijn terugkeer leidt Maradona FC Barcelona naar winst van de 

Copa del Rey en de Copa de la Liga. In de finale om de Copa 

de la Liga tegen Real Madrid weet hij er met een mooi 

doelpunt zelfs voor te zorgen dat de supporters van aartsrivaal 

Real hem een staande ovatie geven. Op vierde speeldag van 

het seizoen 1983/1984 breekt Maradona zijn been na een 

woeste tackle van Athletic Bilbao-verdediger Andoni 

Goikoetxea. Na vier maanden maakt de Argentijn zijn rentree tegen Sevilla FC en hij scoort 

direct tweemaal. Uiteindelijk maakt Maradona dat seizoen elf competitiedoelpunten en FC 

Barcelona eindigt op één punt achterstand op landskampioen Athletic de Bilbao. De laatste 

wedstrijd van Maradona als blaugrana is de finale van de Copa del Rey in 1984, die met 1-0 

wordt verloren van Athletic de Bilbao. Na langdurige provocaties gedurende de wedstrijd 

reageert Maradona en trapt moedwillig een tegenstander, waarna een vechtpartij tussen de 

spelers van FC Barcelona en Athletic de Bilbao ontstaat. 

 1984 - transfer naar AS Napoli, Italië, als spil van het beruchte middenveld 'MaGiCa' 

(Maradona, Giordano en Careca) 

 1986 - Argentinië wordt wereldkampioen. 

 1991 - wordt geschorst wegens Cocaïnegebruik 

 1992 - transfer naar Sevilla, Spanje 

 1993 - transfer naar Newell’s Old Boys, Argentinië 

 1994 - geschorst door de FIFA wegens drugsgebruik tijdens het WK in de Verenigde 

Staten 

 1995 - keert terug naar Boca Juniors 

 1997 - einde carrière 

 2000 - door de FIFA werd Pele van Brazilië verkozen tot "Speler van de eeuw" en 

Maradona won de alternatieve verkiezing op internet 

 2005 - aangesteld als vicepresident bij Boca Juniors 

 2008 - aangesteld als bondscoach van het 

nationale team van Argentinië 

 2011 - aangesteld als trainer van Al Wasl, 

Dubai 
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Maradona speelde tussen 1977 en 1994 91 keer in het nationale team van Argentinië en 

maakte 34 doelpunten. Dat is een gemiddelde van 0,37. 
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