
30
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الثالثاء 13 يوليو 2010

)أ.ف.پ(  صورة مركبة للمباريات النهائية الثالث التي كانت هولندا قريبة فيها من احراز اللقب العاملي  

بالتر: جنوب أفريقيا استحقت المديح»الطواحين«.. الثالثة ليست »ثابتة«
اعتبر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( جوزيف بالتر ان 
جنوب افريقيا اثبتت قدرتها على تنظيم نهائيات كأس العالم، وقال 
بالتر في مؤمتر صحافي »استحقت جنوب افريقيا مديحنا واثبتت 
انها قادرة على تنظيم مثل ه���ذا احلدث، االمر كان يتعلق باالميان 
والثقة، فكان لدينا االميان وهم نفذوا بشكل جيد«. ووجه بالتر »اطراء 
كبيرا جلنوب افريقيا وشعبها وحكومتها للضمانات التي قدموها، 
والى اللجنة احمللية املنظمة«، اذ لم تواجه البطولة مشكالت كبيرة 

باستثناء اخللل في املواصالت طوال ايام منافساتها.

 الصحف الهولندية فخورة ومصدومة
 عكست الصحف الهولندية الشعور باحلزن ومرارة »الصدمة« بعد 
اخلسارة امام اسبانيا في النهائي، مشيدة في الوقت ذاته بالالعبني 

واملدرب بيرت فان مارڤيك.
وكان العنوان الرئيسي لصحيفة »اي دي« الشعبية »الهولنديون 
يبكون« على صورة كبيرة للهداف ويس���لي سنايدر مستلقيا على 
االرض، وواضع���ا يديه على وجهه، في ح���ني كتبت الصحيفة في 
حتليلها »فخور بعد خيبة امل، هذا ممكن«، مضيفة »النه حتى ولو 
ان اخلسارة في النهائي وضعت حدا مؤملا للفرح الذي ساد في البالد 
في عطلة نهاية االسبوع، فان املنتخب الهولندي يجب ان يكون فخورا 
مبا قدمه في جنوب افريقيا«. وعلى الصورة ذاتها لسنايدر، عنونت 
صحيفة فولكسكرانت »دائما ال«، وكتبت »االسبان كانوا افضل لكن 

منتخب هولندا 2010 كان آلة حرب برتقالية رفضت االذعان«.
صحيفة »آر سي نيكست« اوضحت بدورها »جيل جديد من الالعبني 
الهولنديني كتبوا اسماءهم في االسابيع االربعة املاضية في جنوب 
افريقيا لكن صفعة اخلس���ارة في النهائي ستستمر طويال ايضا«. 
»دي تلغراف« حيت الالعبني واعتبرت انهم »قاتلوا مثل االس���ود«، 
لكنها تس���اءلت »ما هي الوصفة لكي تفوز هولندا في كأس العالم 
في يوم من االيام«. وتابعت الصحيفة »الصدمة الثالثة للبرتقالي«، 
معتبرة ان »كأس العالم في جنوب افريقيا ستدخل هولندا التاريخ 

بثالث صدمة في النهائي«.

اعتقال العشرات في هولندا
وقعت أعمال شغب واشتباكات في هولندا عقب هزمية منتخب 
الطواحني، حيث ألقت الش���رطة القبض على عش���رات املش���اغبني 
واعتقلتهم بشكل مؤقت. ولكن متحدثا باسم الشرطة قال إن الليلة 
املاضية مرت دون مشاكل كبيرة رغم إحباط املشجعني بسبب نتيجة 
املباراة التي انتهت بفوز اس���بانيا بهدف نظيف على هولندا. وفي 
الهاي تعاملت الشرطة مع نحو 200 من املشجعني مثيري الشغب في 
مركز املدينة حيث جرى اعتقال 40 شخصا كما متت عمليات اعتقال 
في مدن أخرى مثل فينلو وماستريخت ودنبوش ولكن الهدوء عاد 
لألوضاع بشكل س���ريع. وغادر مئات اآلالف من املشجعني ساحات 

متابعة املباريات دون مشكالت تذكر عقب انتهاء املباراة.
وبالرغم من حالة اإلحباط التي سادت في معظم أنحاء هولندا إال 
أن بعض املشجعني احتفلوا بحصول هولندا على امليدالية الفضية 

لبطولة كأس العالم للمرة الثالثة بعد عامي 1974 و1978.
وم���ن املنتظر وصول بعثة املنتخب الهولن���دي أمس إلى مطار 
سخيبول في أمستردام، ومت ترتيب الوضع بحيث يغادر الالعبون 

املطار بعيدا عن الكاميرات وعن املشجعني.
وستس���تقبل ملكة هولندا بياتريكس أعضاء املنتخب في مقرها 
باله���اي اليوم لتصل بعثة املنتخب بعد ذلك إلى إحدى الس���احات 
للمشاركة في احتفال بحصولهم على املركز الثاني في البطولة ولكن 
االحتفال لن يكون بالطبع في حجم االحتفال الذي كان سيحدث حال 

جنح الهولنديون في العودة إلى بالدهم حاملني الكأس.

فشل املنتخب الهولندي في التخلص 
من عق���دة عام���ي 1974 و1978 عندما 
خس���ر املباراة النهائية لكأس العالم 
امام املنتخبني املضيفني املانيا الغربية 
واالرجنتني على التوالي، بسقوطه امام 
اس���بانيا بطلة اوروبا 0-1 في نهائي 
النسخة ال�19 على ملعب »سوكر سيتي« 

في جوهانسبيرغ.
وكان املنتخب الهولندي ميني النفس 
ب���أن يكون خوضه املب���اراة النهائية 
»الثالثة ثابتة«، لكنه لقي املصير ذاته 
وأهدر فرصة ذهبية ملنح بالده اللقب 

العاملي االول في تاريخها.
دخل الهولنديون الى مواجهتي اللقب 
في نسختي 1974 و1978، وهم مرشحون 
العادة لكي يخرجوا منتصرين  فوق 
لكنهم منيوا باخليبة في نهاية املطاف، 
اال ان هذه املرة ل���م يكونوا املنتخب 
االوفر حظا للظفر باللقب، النهم واجهوا 
بطل اوروبا الذي كان افضل منتخبات 

النسخة ال� 19 بامتياز.
واالكيد ان الهولنديني س���يندبون 
حظهم كثيرا النه كان بامكانهم حسم 
نتيجة املباراة امام اسبانيا في صاحلهم، 
لو جنح جناحهم الطائر اريني روبن في 
ترجمة الفرصتني االنفراديتني بزميله 
السابق حارس مرمى ريال مدريد ايكر 
كاس���ياس حيث ابعد االخير االنفراد 
االول بقدمه اليمنى الى ركنية )62(، 
فيما تدخل ببراعة في الثاني وارمتى 
على الكرة قبل ان يراوغه مهاجم بايرن 

ميونيخ االملاني )83(.
وكان روبن احد الالعبني الهولنديني 

االكثر نشاطا، وشكل خطورة كبيرة 
على دفاع املنتخب االسباني خصوصا 
املدافع خوان كابديفيال بيد انه لم يجد 
املساندة الالزمة من زمالئه حتى انه 
جلأ احيانا الى احللول الفردية من خالل 
التسديد من بعيد وكان يصيب الهدف 
في الدقيقتني 21 و33 لكن كاسياس كان 

حاضر البديهة.
ومما ال شك فيه ان املنتخب الهولندي 
دفع ثمن عدم تألق جنومه خصوصا 
صانع العابه ويسلي سنايدر وديرك 
كاوت وروب���ن ف���ان بيرس���ي خالفا 
للمباريات السابقة حيث لعب سنايدر 
على اخلصوص دورا بارزا في الدور 
ربع النهائي عندما سجل هدفي الفوز في 
مرمى البرازيل، وقال سنايدر »حصلنا 
على فرص للتسجيل، لكن لالسف لم 

نترجمها الى اهداف. 
كنا اقرب الى التتويج باللقب العاملي، 
نحن مستاؤون، ال ميكننا التفكير في 
املستقبل بعد خس���ارتنا هذه املباراة 
النهائي���ة، انه ش���عور مرير وصعب 
جدا«، وأضاف »مبدئيا يجب ان نكون 
فخورين باملركز الثاني الننا قدمنا كأس 
عالم رائعة، سنحتفل بهذا االجناز مع 
جماهيرنا، اعتقد اننا خسرنا امام افضل 

منتخب في البطولة«.
وكان سنايدر ميني النفس بالتتويج 
الحراز لقبه الرابع هذا املوس���م بعد 
ثالثيته التاريخية مع فريقه انتر ميالن 
االيطالي )ال���دوري والكأس احملليان 
ومسابقة دوري ابطال اوروبا( ليعادل 
اجناز االسطورة البرازيلي بيليه الذي 

احرز عام 1962 حني كان في ال� 21 من 
عمره لقبي الدوري وكأس ليبرتادوريس 
مع فريقه سانتوس، ثم قاد البرازيل 
لالحتفاظ باللقب العاملي قبل ان يتوج 
بعدها بلق���ب كأس انتركونتينينتال 
)بطول���ة العالم لالندي���ة حاليا( مع 

فريقه.
من جهته، قال مدرب هولندا بيرت 
فان مارفييك »نحن حزينون جدا، كانت 
االعصاب متوترة جدا في الشوط االول 
وحاولنا فرض اسلوب لعبنا، حصل 
روب���ن على فرصت���ني ذهبيتني لكنه 
فشل في ترجمتهما، لكن اسبانيا كانت 
لها فرص اكثر، عموما كانت اسبانيا 

افضل«.
واعرب فان مارفييك عن اسفه لعدم 
جناحه في العودة بالكأس الى هولندا، 
وفك نحس نهائي 1974 ونهائي 1978 
لكنه رفض اعتبار ذلك فشال في مهمته 
البطولة  الذي وضع���ه قبل  ورهانه 
واملتمثل في التتوي���ج بلقبها، وقال 
»لم يكن أح���د يتوقع بلوغنا املباراة 
النهائية. كنا اقرب الى ركالت الترجيح، 
لكن لالسف اس���تقبلت شباكنا هدفا 
في وق���ت قاتل بعدما كنا نلعب ب� 10 

العبني«.
عموما اليزال اجليل الذهبي الهولندي 
ميلك فرص���ة للتألق في كأس أوروبا 
املقبلة في اوكرانيا وپولندا وكأس العالم 
املقبل���ة في البرازيل، الن معدل اعمار 
اغلبهم رافايل فان در فارت ونايجل دي 
يونغ وسنايدر وفان بيرسي وكاوت 

يتراوح بني 25 و26 عاما.

مارڤيك يحمل ويب مسؤولية الهزيمة

الهولنديون احتفلوا بالوصافة
أصاب هدف اسبانيا في الدقائق األخيرة من الشوط اإلضافي الثاني 
من مباراة نهائ��ي كأس العالم جماهير املنتخب البرتقالي بصدمة كبيرة 
حيث نش��ر الصمت التام خيوطه على مناطق املشاهدة اجلماهيرية عبر 
البالد عندما سجل العب خط وسط اسبانيا أندرياس انييستا هدفه القاتل 
في الدقيقة 116 م��ن املباراة. ولكن إحباط الهولنديني بعد هزمية منتخب 
بالده��م في ثالث نهائي يصل إليه ببط��والت كأس العالم لم يدم طويال، 
فمن غرونينغن في الش��مال إلى العاصمة أمستردام وصوال إلى الهاي 
وروتردام وماس��تريخت في اجلنوب احتفلت اجلماهير بإحراز املنتخب 

الهولندي مركز الوصافة ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.
ولكن الشك في أن احتفاالت اجلماهير االسبانية في هولندا كانت أكثر 
صخبا، ففي مطعم »باتا نيغرا« بأمستردام على سبيل املثال غنت اجلماهير 

االسبانية بصوت عال احتفاال بالفوز التاريخي الذي حققته بالدها.
كما رفع االس��بان كؤوسهم في نخب األخطبوط العراف »بول« الذي 
يعي��ش في متحف لالحياء املائية بأملانيا وأصاب في تنبؤه بأن اس��بانيا 
س��تفوز في النهائي. ووجد الهولنديون بع��ض العزاء في أن هذه كانت 
امل��رة األولى التي يصل فيها منتخ��ب بالدهم إلى نهائي كأس العالم بعد 
غياب امتد إلى 32 عاما ولم يخسر الفريق إال بصعوبة بالغة وفي الدقائق 
األخيرة من الوقت اإلضافي. وامتألت السماء باأللعاب النارية فوق أكبر 
منطقة جتمع جماهيري بهولندا مبيدان »ميوزميبلني« في أمستردام التي 

احتشد فيها أكثر من 100 ألف مشجع.

الببغاء »ماني« يعود إلى حياته الطبيعية
انته��ت معاملة النجوم التي كان يحظى به��ا الببغاء ماني مع انطالق 
صافرة النهاية في مباراة نهائي بطولة كأس العالم، حيث أخفقت توقعات 
الببغاء أم��ام توقعات األخطبوط األملاني »بول« والذي لم يخطئ أبدا في 

أي توقع لنتيجة مباريات البطولة.
وحظي الطائر األخضر، الذي ميتلكه العراف إم مونيبان، بشهرة عاملية 
م��ن خالل التوقع الصحيح ملباريات الدور قبل النهائي، لكن ماني اختار 
في وقت الحق بش��كل خاطئ أوروغ��واي للوصول للنهائى وفي مباراة 
النهائ��ي اختار هولندا للفوز باللق��ب، وقال مونيبان )70 عاما( لصحيفة 

»ذا نيو بايبر« إن احلياة ستعود لطبيعتها اآلن.
وذك��ر أنه بعد أن كان يدفع ملاني 50 دوالرا س��نغافوريا )36 دوالرا 
أميركيا( مقابل توقعات نتائج مباريات كأس العالم، ستعود أسعار التوقعات 
إل��ى مس��توياتها قبل كأس العالم، وهي خمس��ة دوالرات س��نغافوري 
لتوقعات أرقام جوائ��ز اليانصيب وأربعة دوالرات س��نغافوري لنتائج 

مباريات كرة القدم.
ويختار ماني توقعاته من خ��الل االختيار بني قصاصتني من الورق 
مطبوعت��ني وبهما أعالم الدول مخفاة. واختار ماني يوم اجلمعة املاضية 
هولندا لترفع كأس العالم في تغيير الختياره السابق قبل عدة أيام السبانيا 
لتكون الفريق الفائز بكأس العالم. ومع هذا، احتفظ األخطبوط بول برقم 
قياسي واختار بثقة اسبانيا لتتوج بلقب بطل العالم، وكانت املنافسة بني 

الطائر واالخطبوط قد أبرزتها وسائل اإلعالم العاملية. 

دافع مدرب املنتخب الهولندي 
فان مارڤيك عن طريقة أداء فريقه 
في نهائي كأس العالم بعد حصول 
ثمانية العب���ني هولنديني على 
اللقاء  البطاقة الصف���راء خالل 
وطرد جون هيتينغا قبل أن تفوز 

اسبانيا وحترز اللقب.
وحصل خمس���ة العبني من 
البطاقة  اس���بانيا أيضا عل���ى 
الصف���راء من احلكم اإلجنليزي 
هاوارد ويب في املباراة املشحونة 
التي جرت بستاد »سوكر سيتي« 

مبدينة جوهانسبرغ.
وبدأت املباراة تأخذ وتيرتها 
املش���حونة من���ذ البداية عندما 
حص���ل خمس���ة العب���ني على 
البطاقات الصفراء خالل نصف 
الساعة األولى من اللقاء من بينهم 
مارك فان بومي���ل ونايغل دي 
يونغ بسبب اخلشونة املتعمدة 
مع إنييستا وتش���ابي ألونسو 
على الترتيب، وقال فان مارڤيك: 
»ليس أسلوبنا أن نرتكب األخطاء 
العنيفة، فهذه ليست كرة القدم 
الهولندية.. ولكنني أعتقد أن كال 
الفريقني، مبا في ذلك أس���بانيا 

أيضا، لعبا بخشونة«.
ورفض فان مارڤيك )58 عاما( 
قبول النق���د املوجه إلى هولندا 
بأنها نزلت املباراة متعمدة إحلاق 

األذى بالعبي اسبانيا لتحجيمهم، 
وألقى باللوم في الرقم القياسي 
)على مستوى مباريات النهائي( 
لع���دد البطاقات التي ش���هدتها 
املباراة على احلكم ويب، وقال: 
»ال أعتق���د أن احلك���م جنح في 

السيطرة على املباراة«.
كم���ا دافع ف���ان مارڤيك عن 
أس���لوب أداء فريقه مشيرا إلى 

ان املجازفة كان���ت كبيرة وأن 
هولندا كانت ستس���عد بالفوز 

بأي طريقة.
وق���ال: »كان أم���را مؤس���فا 
بالنس���بة للنهائ���ي، فهذا ليس 
أس���لوب أدائن���ا ولكننا نلعب 
النهائي من أجل حتقيق الفوز.. 
كنت أمتنى الفوز باملباراة حتى 

لو لم نقدم كرة جميلة«.

وقال فان مارڤيك: »اعتقدت 
حقا أننا حتى بعش���رة العبني 
كن���ا نس���تطيع الوص���ول إلى 
ضربات اجلزاء الترجيحية ومع 
وجود حارس عظيم مثل مارتن 
ستيكلنبرغ بفريقنا كان بإمكاننا 
الفوز«، وأضاف: »كنا نريد تقدمي 
كرة جميل���ة ولكننا كنا نواجه 

خصما بارعا للغاية«.

رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر »يطيب خاطر« مدرب هولندا فان مارڤيك  )رويترز(

العبو هولندا يشعرون بخيبة كبيرة
أكد العبو املنتخب الهولندي 
أن احلكم اإلجنليزي هاوارد ويب 
لعب دورا في هزمية الفريق أمام 
اسبانيا في نهائي كأس العالم 

على ملعب »سوكر سيتي«.
وقال البديل الهولندي إليارو 
ايلي���ا إن احلك���م كان عليه أن 
مينح العبني أسبانيني البطاقة 
احلمراء، مشيرا إلى أن »كل من 
في الس���تاد رأى أنه كان يجب 
احتساب ضربة ركنية لنا قبل 
أن يسجلوا مباشرة ولكنها لم 

حتتسب لنا«.
وأض���اف: »ولكنه���م فازوا 
مبباراة في كرة القدم وال بأس 
في ذلك ولكن لو كان ويب أطلق 
صافرته على نحو مختلف رمبا 
كانت الفرصة ستسنح لنا للعودة 

إلى املباراة«.
ولكن العب املنتخب الهولندي 
رافاييل فان در فارت العب ريال 
مدريد االس���باني أكد أنه رغم 
أخطاء وي���ب املتعددة لم يكن 
سبب خسارة املنتخب الهولندي 
وق���ال: »يج���ب أن ننظر إلى 
أنفسنا، لم نلعب مبستوى مزر 
ولكننا أيضا لم نلعب باملستوى 

املطلوب«.
وأضاف: »كان استحواذهم 
على الكرة أكبر كما أنهم صنعوا 
فرصا أكثر منا واستغلوا إحدى 
ه���ذه الف���رص فيما ل���م نفعل 
نحن.. لو كان قيل لنا من قبل 
إننا سننهي البطولة في املركز 
الثاني لكنا سعدنا بذلك ولكننا 

اآلن نشعر بخيبة األمل«.
وعل���ق فان در ف���ارت على 
هدف اسبانيا قائال: »كان يجب 
احتساب ضربة ركنية لنا، ومن 
التي لعبوها بدأ  املرمى  ضربة 
االعداد لله���دف، ولكننا أيضا 
يجب أن نرتق���ي بأخالقنا عند 

الهزمية«.
وأكد نايغل دي يونغ، الذي 
أفلت من بطاقة حمراء مستحقة 
إلى  عندما وجه ضرب���ة قوية 
صدر تش���ابي ألونسو، أنه لم 
ير املنتخب االسباني جيدا ألنه 

كان يركز على الكرة.
وقال: »ال أعتق���د أن احلكم 
املباراة بشكل جيد، الشك  أدار 
في أنه من السهل أن أقول ذلك 
عندما أكون في الفريق اخلاسر 
ولكنني أعتقد أن هذا األمر كان 
واضحا«، وأضاف: »إن ويب حكم 

جيد ولكنه لم يقدم املس���توى 
املطلوب منه«.

الهولندي  املداف���ع  وأوضح 
أنه توجه  يوريس ماتييس���ن 
إلى احلكم بعد هدف اس���بانيا 
ليشكو من عدم احتساب ضربة 
ركنية لفريقه وقال: »ال أصدق أن 
احلكم لم ير هذه اللعبة، ولكنني 
أش���دد على أننا لم نخسر لهذا 

السبب«.
وأضاف: »يج���ب أن مننح 

اسبانيا حقها، فقد سجلوا هدفا 
ولم نفعل نحن، ال ميكنك أن تفوز 
ببطولة كأس العالم دون أن حترز 
هدفا ف���إذا أردت حتقيق الفوز 

يجب أن تسجل األهداف«.
وأكد ماتييسن أنه في الوقت 
الراهن ال يش���عر بأي س���عادة 
حللول هولندا في املركز الثاني 
باملوندي���ال، وقال: »ال أش���عر 
سوى باأللم في الوقت الراهن، 
ال أستطيع أن أقول إنني أشعر 

بالفخر اآلن، إنني واثق من أن 
هناك وقتا سيأتي أشعر خالله 
بالفخر مبركز الوصافة ولكنني 
اآلن أشعر بخيبة األمل وحسب«، 
وأضاف: »لقد سجلنا أهدافا في 
جميع مبارياتنا ولكننا لم نفعل 

في هذه املباراة. 
وعندما أصبحنا نلعب بعشرة 
العبني فقط أردنا الوصول إلى 
ضربات اجلزاء الترجيحية ولكن 

هذا األمر لم يتحقق لنا«.

)أ.ف.پ( العب هولندا ديرك كاوت يواسي زميله النجم ويسلي سنايدر الذي بكى بحرقة  

قوام المنتخب الهولندي ثابت لسنوات أخرى
لن يشهد منتخب هولندا تغييرات جذرية على عناصره 
في األعوام القليلة املقبلة لصغر س��ن ابرز جنومه. وميكن 
للمدرب بيرت ڤان مارڤيك ان يعتمد على ابرز عناصر الكتيبة 
الت��ي قادها الى نهائي املونديال ف��ي كأس أوروبا 2012 في 
پولندا وأوكرانيا. ومن املتوقع ان ميدد ڤان مارڤيك عقده حتى 
البطولة األوروبية. تش��كيلة املنتخب البرتقالي في مونديال 
جنوب افريقيا ستفتقد عددا قليال جدا من النجوم، أبرزهم 
قائده احلالي املدافع النش��يط جيوفاني ڤان برونكهورست 
)35 عاما( الذي أعلن انه سيعتزل بعد النهائيات، واندريه اوير 
الذي بلغ السادسة والثالثني في يوم النهائي بالذات الذي قرر 

االبتعاد أيضا، ولكنه لم يشارك أساسيا منذ اعوام.
ولم يحسم العب الوسط مارك ڤان بومل )33 عاما( امره 
حتى اآلن بالبقاء مع املنتخب من عدمه، مع انه اعترف قبيل 
انطالق املونديال بعدم معرفته اذا ما كان س��يملك »القدرة 
والشغف لالس��تمرار عامني اضافيني«، مع اجتاه الى بقائه 
للمواصلة مع زمالئه. لكن الركيزة األساسية للمنتخب الهولندي 

لن تتأثر كثيرا بدءا باحلارس مارتن س��تيكلنبرغ )27 عاما( 
وصوال الى رأس احلربة روبن ڤان بيرسي )26 عاما(.

متر قافلة االسماء باملدافع جون هيتينغا )26 عاما( وبالعبي 
الوسط نايغل دي يونغ )25( وويسلي سنايدر )26( ورافايل 
ڤان در ڤارت )27(، واملهاجم اريني روبن )27( الذين سيصلون 
ال��ى قمة النضج الكروي بعد عامني في كأس أوروبا وايضا 

في كأس العالم املقبلة في البرازيل عام 2014.
لي��س هذا فقط، بل ان العبني آخرين ش��ارك عدد منهم 
في النهائيات يعتبرون من ركائز التشكيلة التي اختارها ڤان 
مارڤيك كالعب الوسط ابراهيم افيالي )24 عاما( واملهاجمني 
راين بابل )23( وايلييرو ايليا )23( واملدافع غريغوري فان در 

فيل )22(، وسيشكلون الذخيرة املهمة في االعوام املقبلة.
يبقى معرفة مصير املدرب الن ڤان مارڤيك سيميل حكما 
الى االبقاء على هذه العناصر التي منحها ثقته في التصفيات 
والنهائيات التي لم يلق فيها معا سوى خسارة واحدة كانت 

امام اسبانيا في النهائي.


