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ALL IN.

ÄG TRAVHÄST TILLSAMMANS!
Gå in på www.travsport.se och klicka på ”Äga travhäst” – där finns massor av nyttig  
information och kontaktuppgifter till den som är hästägaransvarig på närmaste travbana.

DELA SPÄNNINGEN.

VI ÄLSKAR KÄNSLAN AV ILLAMÅENDE 
OCH FÖRVÄNTAN. 
Och när spänningen stegras är vi alltid på plats.  
Vill du uppleva maximalt lyckorus både på och utanför  
tävlingsbanan? Då borde du också bli hästägare.
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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.
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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
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”I MINA ÖGON
ÄR BERGKAMP  
FORTFARANDE
MÄSTAREN”

Hett temperament, skador och 
 avstängningar präglade van Persies 
första säsong i Arsenal. 

Men så kom bubbelbadet med 
 idolen som förändrade allt. 

– Efter den stunden gjorde jag  varje 
övning till hundra procent,  säger  
Robin van Persie.

Det hade bara varit den klassiska berättel-
sen om pojken som växte upp med bollen 
konstant vid fötterna, som redan levde i sin 
framtid som näste världsspelare och som 
höll på att falla både en och två gånger men 
reste sig – och stärkt av motgångarna fort-
satte framåt.  Arsenal var laget i hjärtat och 
 idolen hette Dennis Bergkamp. 

Utan det enda bildbeviset hade  Robin van 
Persies historia låtit som en efterkonstruk-
tion, en saga för bra för att vara sann. 

Men tack vare pappa Bobs foto på sin elva-
årige son iklädd favorittröjan blir fortsätt-
ningen istället mer än bara klassisk.

Arsène Wenger letade efterträdare till sin 
åldrande superstjärna och såg mycket av 
Bergkamp i den då 20-årige vänsteryttern 
van Persie. Ryktet som svårkontrollerad oro-
ade men Arsenal valde att chansa, dessutom 
till reapris då den oslipade diamanten gjort 
sig omöjlig i Feyenoord. Nu värvades han 
alltså till favoritlaget, som tilltänkt arvtagare 
till idolen – och för att spela med honom.

Första starten blev bakom anfallarna i vad 
Wenger kallade Bergkamp-rollen, medan 
Bergkamp själv tittade på. Under säsongen 
behöll van Persie ryktet som oslipad  
diamant genom att ofta låta temperamentet 
styra, han stängdes av och led av skador. I två 
turbulenta år fick arvingen se och lära,  
ikonen se och tyst lära ut. Sakta kom också 
resultaten.

Fick ligga kvar i 45 minuter
– Jag hade en sån gigantisk respekt för den 

mannen, erkände van Persie för Henk Spa-
an år 2011.

– Sättet han betedde sig på. Han var num-
mer tio, jag var nummer elva, så jag satt 
bredvid min idol varje dag. Och jag höll 

kvar honom på en piedestal.
Van Persie menar att den oförglömliga 

vändningen kom en gång då han lovat att in-
te gå upp ur bubbelbadet förrän Bergkamp, 
som stod och trixade med tre andra, slog 
bort en passning. Lärjungen fick sitta kvar – 
mästaren gjorde inte ett enda misstag på 
över 45 minuter.

– Efter den stunden gjorde jag varje öv-
ning till hundra procent. Gjorde jag ett miss-
tag blev jag arg. Jag ville vara som Bergkamp.

Hollands störste
Även det har gett resultat. Så här nästan 

tio år senare har van Persie statistiskt 
sett gått förbi sin idol. Det blev sam-
manlagt 132 mål i Arsenal-tröjan, han 
har vunnit diverse skytteligor och  
i landslaget passerat både Bergkamp 
och Patrick Kluivert och blivit meste 
målskytt genom tiderna.
I en intervju med The Mirror avslöja-

de denne numera mest slipade av diaman-
ter att han dock inte förändrats i allt:

– Dennis Bergkamp är fortfarande,  
i mina ögon, mästaren. Att han aldrig vann 

Champions League, EM eller VM tar ing-
enting från hans storhet som spelare.

Lärjungen följer även i dessa fotspår. 
Än så länge.
 Niclaz Erlingmark

ROBIN VAN PERSIE 
KLUBB: Manchester United (59 matcher, 38 mål).
TIDIGARE KLUBBAR: Arsenal 2004-2012   
(194 matcher, 96 mål), Feyenoord 2001-2004  
(61 matcher, 15 mål).
LANDSKAMPER: 83. MÅL: 42.
ANTAL VM: 3 (2006, 2010, 2014).  
ANTAL EM: 2 (2008, 2012).

DENNIS BERGKAMP 
KLUBBAR SOM AKTIV: Ajax 1986-1993 (185 
matcher, 103 mål), Inter 1993-1995 (52 matcher, 11 
mål), Arsenal 1995-2006 (315 matcher, 87 mål).
LANDSKAMPER: 79. MÅL: 36. 
ANTAL VM: 2 (1994, 1998).  
ANTAL EM: 3 (1992, 1996, 2000).

an var num tioo år senare 
ett gått förb

manlagt 132 
har vunnit 
i landslaget
och Patrick 
målskytt gen
I en intervju

denne numer
att han dock 

Dennis Be
ina ögon, mä
hampions Le
nting från ha
Lärjungen 

så länge.

sig på. Ha
er elva, så
dag. Och 

matcher, 38 m
2004-2012
ord 2001-200

14). 

86-1993 (185
995 (52 matc
matcher, 87 m

00).

an var num-
å jag satt

jag höll 

tio
s
m
h
i
o
m
I

de d
ter a

– 
i mi

Ch
en

Än s

mål)l)l))))))))..l)))))l))))l))).)).).))))))))))))))))))))

04

5
cher, 11
mål).

Så blev Robin van Persie större än sin idol: ”Jag ville vara som honom”

Robin van Persie har passerat både Patrick Kluivert och Dennis Bergkamp i det orangea landslagets skytteliga. Foto: GETTY
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Låt ölet sjunga sin egen melodi. Nu har vi tagit fram ett glas för lager, ett för pilsner och ett 
glas som lyfter fram det bästa ur alla doftrika och smakrika öl. Design Erika Lagerbielke

NÄR DU DRUCKIT DIN 
SISTA STORA STARK.

Beer PILS. För kraftigare 
skum, mildare kolsyra 

och vackrare färg.
4 st fr. 499:-

Beer TASTER.  
För mer doft och  

tydligare smaktoner  
i alla smakrika öl.

4 st fr. 499:-

Beer LAGER. För större 
arom, tydligare beska 
och kyligare lager.
4 st fr. 499:-


