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Vad hjälper det om man vinner hela 
världen men förlorar sin själ? 

För Holland börjar detta VM där det 
förra slutade – men det finns viktigare 
mål än att bara revanschera sig mot 
Spanien. 

Fram till finalen i Sydafrika hade holländar-
na vunnit alla matcher, däribland vänt en 
nederlagstippad kvartsfinal mot själv-
aste Brasilien.  Förbundskapten Bert 
van Marwijk hade övergivit den klas-
siska totalfotbollen och tagit sin 
pragmatiska vinstmaskin till landets 
första VM-final på 32 år.

– Det har inte riktigt sjunkit in än, konsta-
terade lagkapten Mark van Bommel efter  
semifinalen mot Uruguay. Jag var bara ett år 
gammal när Holland senast tog sig till VM-
final. 

Nu fattades bara det guld Oranje aldrig 
vunnit. 

Fler än tre fjärdedelar av den holländska 
befolkningen såg semi- och finalen, en pro-
centandel tv-publik inte många länder kan 
konkurrera med. Inte många kände heller 
igen sitt landslag.

Inför finalen ledde national-
ikonen Johan Cruijff motstånds-
rörelsen via sin kolumn i span-
ska el Periódico” 

”Jag är holländare men stöttar 
den sortens fotboll Spanien spe-
lar.”

Noll poäng i EM
Det är inte lätt att vara hol-

ländsk förbundskapten. 
Likt i finalerna 1974 och 1978 

blev det förlust, denna gång 
dock även för varumärket. Spa-
nien styrde spelet och matchen 

slog nytt rekord i antal gula kort, 14 stycken 
varav nio till förlorarna. Den flygande  
holländaren symboliserades nu istället av 
Nigel de Jongs karatespark i bröstet på Xabi 
Alonso.

”Att Holland valde en ful väg mot att vin-
na titeln gör ont i mig”, skrev Cruijff i sam-

ma kolumn. 
”Denna fula, vulgära, hårda, stängda, 

långt ifrån iögonfallande fotboll som 
knappt ens går att kalla fotboll. De 
spelade antifotboll.” 

När kvalet till EM 2012 senare  
inleddes var intresset rekordlågt. 

Knappa tio procent av befolkningen såg 
matchen på tv.  Nästkommande hemma-
matcher var inte ens slutsålda. 

Folk gnällde och till slutspelet var van 
Marwijks inställning annorlunda: offensiv 
fotboll skulle ge guld i Ukraina.  Det blev noll 
poäng.

Förbundet vände sig till totalfotbollsam-
bassadören Louis van Gaal. Han som tio år 
tidigare misslyckats redan i kvalet skulle nu 
få chansen till upprättelse både för sig själv 
och sitt land.

– Det gäller inte bara att sluta topp fyra  
i VM, sa van Gaal till De Voetbaltrainer. 

– Vi har tre mål: att spela igenkännbar 
holländsk fotboll, att integrera nya genera-
tionens talanger och att återetablera rela-
tionen mellan Oranje och våra supportrar.

Tillbaka till klassisk, anfallsinriktad  
4–3–3. Bara tre spelare var givna: Arjen  
Robben, Robin van Persie och den oersätt-
lige Kevin Strootman taktiken utgick från. 

Bortaseger mot Spanien
VM-kvalet slutade förlustfritt med 34–5  

i målskillnad. Unga talanger spelades in,  
publiken var tillbaka och fotbollen precis den 
van Gaal anställts för.  Själen var återfunnen.

Så gick, i mitten av mars, lagets viktigas-
te knä sönder.

En månad före premiären mot Spanien 
satt van Gaal på VM-lägrets första press-
konferens och berättade hur två års för- 
beredelser gått förlorade. Med ynka tre  
träningsmatcher kvar skulle det inspelade 
frångås till förmån för ett 5–3–2. 

– Förlusten av Kevin Strootman är det en-
da skälet att byta system. Det finns ingen 

Strootman nummer två, sa han upp-
givet. 

– Det är vågat men jag vill ge det en 
chans. Den här coachen vill vinna.

Under hösten år 2000 testade han 
5–3–2 med landslaget.  Holland vann 
den matchen, 2–1, på bortaplan mot 
just Spanien. Kanske var ändå det 
mest minnesvärda att åtta kort dela-
des ut, två av dem röda efter ett bråk 

som slutade med en skallning. 
Det är inte lätt att vara hol-

ländsk förbundskapten. Van 
Gaal vet i alla fall vad som är 
viktigast. Niclaz Erlingmark

Louis van Gaal har vunnit tillbaka folkets hjärtan – och en nations själ

Bert van Marwijk. 
Foto: AP
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� Då det inte finns någon tvåvägsspelare utan Strootman flyttas balansen. 
Defensivt  tuffa De Jong/Fer tar ansvar på mitten bredvid en mer spelskick-
lig Blind/Clasie. Kanterna lämnas helt till de löpstarka ytterbackarna som 
nästan blir som mitt fältare. Sneijder/van der Vaart står oavsett för det 
 kreativa, med mer utrymme nu.

Det är in
ländsk fö
Gaal vet i 
viktigast.

Vlaar De Vrijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

s balansen. 
spelskick-
rna som 
ör det 

SJÄLAGLADA Tvil-
lingbröderna Mus-
tafa & Hasan Bilgi tar 
tillfället i akt och tar 
en ”selfie” med Hol-
lands förbundskapten 
Louis van Gaal, 62, 
på landslagets VM-
samling i Hoenderloo 
i östra Holland.  Foto: AP


