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Dit is een boek over de reis die ik heb gemaakt in dienst van het voetbal.
Het is best wel een goede reis, toch?
Er zijn er in elk geval niet veel die zich met mij kunnen meten. Van
voetballen in tunnelpassages, grasvelden en straten in Malmö tot ’s we
relds grootste clubs, toernooien en wedstrijden. Ik heb ook met de ab
soluut beste spelers van de wereld gespeeld.
Hoe heb ik dit bereikt? Om te beginnen heb ik nooit opgegeven.
Ook als niemand in me geloofde bleef ik knokken.
Daarnaast heb ik goede leermeesters gehad. Roland Andersson bij
Malmö, Ronald Koeman bij Ajax en Fabio Capello bij Juventus. Zij za
gen dat ik iemand kon worden. Zij leerden me tactiek en hoe ik het
best mijn lengte, mijn techniek en mijn talent kon gebruiken. En bij
Capello leerde ik te scoren. Telkens en telkens weer, steeds opnieuw
en nog een keer – inslijten, inslijten en nog eens inslijten.
Het was niet altijd makkelijk, zeker niet in het begin, maar ook al
stuitte ik op weerstand van mensen die me niet begrepen en die me
alleen maar als een probleem zagen, toch was er in elk team wel ie
mand die me heeft gesteund, me heeft geholpen en me een kans
heeft gegeven.
Daarna was het aan mezelf.
Werk hard en gedraag je professioneel, wees serieus en gefocust.
Dat zijn de adviezen die ik kan geven.
Ik heb veel wedstrijden en titels gewonnen, maar het voetbal heeft
me ook een leven en een geborgenheid gegeven waar ik nooit van
had durven dromen. Ik heb geweldige mensen van over de hele we
reld mogen leren kennen, en ik heb in Malmö, Amsterdam, Turijn,
Milaan, Barcelona, Parijs, Manchester en Los Angeles gewoond.
Koester je talent, gebruik het en werk hard. Dan zijn er voor jou
geen grenzen.

MIJN DROOMELF TAL

MIJN DROOMELFTAL
– DE BESTE SPELERS MET WIE IK HEB GESPEELD

KEEPER

Gianluigi Buffon
Toen ik voor de eerste keer bij Juventus trainde
kreeg ik Buffon tegenover me. Daar legde Capello
de lat: ik moest eerst langs de verdedigers zien
te komen en dan Buffon passeren, ’s werelds
beste keeper. Dat was vrijwel onmogelijk.

RECHTSBACK

MIDACHTER

MIDACHTER

LINKSBACK

Lilian Thuram

Thiago Silva

Alessandro Nesta

Maxwell

Hij was smal, maar keihard. Elke

De meest complete verdediger

Hij was de leermeester van Thia

Iedereen kent het verhaal van

training was net een wk-finale:

met wie ik heb gespeeld. Ik verge

go Silva, compleet in het voetbal

Maxwell. We hebben bij veel

ik had overal blauwe plekken.

lijk hem altijd met mezelf, hoe

en in het mentale gedeelte – een

clubs samengespeeld en we zijn

Het was niet makkelijk om langs

wel ik in de aanval speel en hij in

winnaarshoofd. Niets was een

nog steeds beste vrienden. Hij is

hem te komen. Hij was gemeen

de verdediging. Wanneer ik hem

spelletje voor hem. Als het seri

de elegantste speler met wie ik

tegen me, maar daar moest ik

achter me had, hoefde ik niet na

eus was, dan was het serieus, en

heb gespeeld. Niemand is zo

mee leven. ‘Ibra, je bent jong en

te denken over de verdediging,

hij nam altijd de juiste beslissin

elegant als hij.

dom, maar je leert het nog wel.’

want daar zorgde hij voor.

gen wanneer hij speelde.

RECHTERMIDDENVELDER

DEFENSIEVE MIDDENVELDER

LINKERMIDDENVELDER

Xavi

Pavel Nedvěd

Bij Barcelona noemden we hem ‘Mister

Hij was een machine, hét voorbeeld van hoe

werken als een paard. Hij rende enorm veel

Perfect’. Hij maakte nooit fouten. Alles was

een speler moet trainen: hij trainde altijd in

en maakte van iedereen een betere speler

perfect en hij wilde de hele tijd de bal

zijn eentje voor de training. Daarna gaf hij

door zijn kwaliteit en door te zijn wie hij is.

hebben, en passen en passen, en wanneer

alles tijdens de training, en daarna trainde hij

Hij is degene die de grootste invloed op

we een keertje een dieptepass gaven zei hij:

weer in zijn eentje. Ik heb nooit iemand

mijn spel heeft gehad.

‘Nee, nee, de bal moet via mij gaan.’

gezien die professioneler was. Hard werk

En hij had gelijk.

wordt beloond: hij won de Gouden Bal.

AANVALLER

AANVALLER

Lionel Messi

Ronaldinho

Ik had hem net zo goed aan de linkerkant kun

We hebben maar kort samengespeeld, maar ik

nen hebben. Ik zeg altijd dat hij net een speler op

moet hem er toch bij hebben, want hij was een

de PlayStation is, maar dan in de echte wereld.

genie. Met hem was het niet gewoon voetballen,

Hij is vermoedelijk de beste speler aller tijden.

het was genieten. Hij deed dingen waarvoor

We functioneerden goed samen, totdat de trainer

je het spel gewoon stil wilde leggen om te

met zijn vinger in de pap begon te roeren.

applaudisseren.

AANVALLER

Zlatan Ibrahimović
Ik hoef niet veel te zeggen, want hem kennen we wel.
Of anders hoef je alleen maar dit boek te lezen.

RESERVESPELERS

Júlio César

Andrés Iniesta

Fabio Cannavaro

Gennaro Gattuso

Clarence Seedorf

Hij kon ook als veld

‘Mr. Magic’ – je gaf

Hij was maar op één

Niet ’s werelds beste,

Hij kon alles: passen,

speler spelen, zo’n

hem de bal en hij loste

ding gefocust: geen bal

maar spoort iedereen

schieten, dribbelen – hij

techniek had hij.

het op.

doorlaten.

aan 200% te geven.

was compleet.

MIJN DROOMELFTAL

Patrick Vieira
Hij maakte een betere speler van me en kon
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‘Ik kwam van

een andere planeet.’

malmö ff

HE T TA LE N T VAN RO SENGÅRD
1999 was een turbulent jaar voor Malmö ff.
Het was het jaar dat Zlatan Ibrahimović debu
teerde in het eerste elftal en voor het eerst zijn
stempel zette op het Zweedse voetbal, maar
het was ook het jaar dat het slecht ging met de
roemruchte club, die dreigde uit de Allsven
skan (de Zweedse eredivisie) te vliegen.
Dat mff uit de Allsvenskan kon vliegen, was
een sensatie op zich. Een andere was het ge
rucht dat door de Zweedse voetbalwereld
gonsde: de club had een talent van de buiten
categorie in zijn gelederen, een jonge speler
met de naam Zlatan Ibrahimović, die de groot
ste kon worden die Zweden ooit had gehad.
Dat werd er gezegd, zo werd het genoemd.
Het klopte dat mff hem had. Maar men wist
niet goed wat men met hem aan moest. Het
was een onvolwassen, wilde en drukke tiener
uit de immigrantenwijk Rosengård, en als hij
echt dat grote, fantastische talent was, bete
kende dat ook dat de club een probleem had.
Dit – zijn persoonlijkheid, zijn karakter en
zijn talent – zou hem vrij lang parten spelen
en achtervolgen in zijn carrière.
Een doorsnee Zweedse voetballer was hij ab
soluut niet. Hij was totaal niet bescheiden en
was volgens velen geen teamspeler. Hij bewoog
zich in een andere dimensie, en ook al redde
hij de club vele keren van verlies of hielp hij ze
aan een benodigde winst, er waren veel men
sen in de club die zich aan hem stoorden, zich
aan hem ergerden, kwaad op hem waren.
Waarschijnlijk was hij onzeker over hoe hij
zich moest gedragen en gebruikte hij agressie
en opschepperij om dit te verbergen.
Het ondenkbare gebeurde: in 1999 vloog

mff uit de Allsvenskan toen uitgerekend Trel
leborg ff mff in eigen huis, in de Gamla Idrotts
platsen, met 2-1 versloeg.
Roland Andersson was de trainer van het
team. Later zou hij assistent-bondscoach van
Lars Lagerbäck worden. Zlatan Ibrahimović
zat op de bank. Technisch directeur Hasse
Borg ijsbeerde over de perstribune en mom
pelde steeds maar weer: ‘Zlatan moet erin…
Ze moeten Zlatan inbrengen… Zlatan kan
zo’n wedstrijd beslissen.’
Zlatan kwam erin, maar besliste de wedstrijd
niet. Als die tien minuten langer had geduurd
was het hem misschien wel gelukt. Terwijl Trel
leborg verbazingwekkend makkelijk weerstand
had kunnen bieden aan de tactiek van de
Malmö’ers, ontstond er snel paniek toen Zlatan
Ibrahimović, totaal niet bang, egoïstisch, en
gek op dribbelen, zo’n beetje deed wat hij wilde
met de verdedigers van de tegenstander.
Nadat mff een jaar in de eerste divisie, de
Superettan, had gespeeld promoveerde de club
weer naar de Allsvenskan, en dat was voor een
groot deel te danken aan Zlatan Ibrahimović,
die in dat seizoen twaalf doelpunten maakte.
Maar ook al was Zlatan het onderwerp van
de dag in de media, velen vroegen zich af wat
er aan de hand was met de club. Er waren be
richten over ruzies tijdens de trainingen en
sommige veteranen in de ploeg vonden dat de
jonge Zlatan veel te veel aandacht kreeg. Op
een bepaald moment zei technisch directeur
Hasse Borg: ‘Ja, Zlatan is geweldig, maar hoe
meer er over hem wordt geschreven, hoe op
schepperiger hij wordt en hoe meer het hem
naar het hoofd stijgt.’

doelpunt was, je kon het natuurlijk ook zien
als een onbezonnen, onnodig waaghalzerige
actie en een manier om de afgesproken tac
tiek aan zijn laars te lappen.
De tijd bij mff was echt geen makkelijke
reis, noch voor de club, noch voor Zlatan Ibra
himović. Voorzitter Bengt Madsen riep bijvoor
beeld de hulp in van ex-mff-speler en Italië-prof
Yksel Osmanovski, die mocht proberen Zlatan
‘aan het verstand te brengen’ wat er van een
topspeler wordt vereist en verwacht. De scène
maakt deel uit van de film Becoming Zlatan van
Magnus en Fredrik Gerttens, en zegt veel over
het voetbal-Zweden van vroeger dat niet wist
om te gaan met een nieuwe werkelijkheid.
Alles werd op de spits gedreven toen Zlatan
werd gepasseerd voor wat zijn laatste wedstrijd
voor mff zou worden, uit tegen Halmstad.
Onder anderen trainer Michael Andersson
vond dat Zlatan niet het tactische plan had ge
volgd en te individueel had gespeeld in een
bekerduel tegen Helsingborgs if, en hij ver
klaarde zijn besluit om Zlatan thuis te laten
als volgt: ‘Zlatan neemt offensief veel plaats
in, en in negatieve zin ook defensief.’
Officieel heette het dat Zlatan was gepas
seerd vanwege ‘disciplinaire redenen’. Een zo
wel domme als onwaardige tik van de oude
garde tegen wat nieuw, anders en misschien
een beetje intimiderend was.
mff was zonder Zlatan Ibrahimović waar
schijnlijk niet zo snel teruggekeerd in de All
svenskan, maar toch mocht het publiek hem
niet een laatste keer in actie zien.
Halmstad won de wedstrijd met 4-2. Halm
stad won dat jaar ook de Allsvenskan.
En mff moest hard knokken om in de All
svenskan te blijven toen Zlatan aan een nieuw
avontuur in Nederland begon.

ma lmö ff

Toen de Allsvenskan in 2001 weer van start
ging, had Zlatan al bij Ajax getekend, maar tij
dens het voorjaarsseizoen speelde hij in Mal
mö en maakte meteen veel indruk. In de eer
ste wedstrijd thuis tegen aik won Malmö met
2-0. Zlatan maakte beide doelpunten. Een
daarvan leek op wat hij later (nog een keer)
zou doen tegen Hongarije: een schot uit een
onmogelijke hoek, in de kruising.
In de derde wedstrijd – uit tegen Djurgår
den – maakte hij een klassiek doelpunt, een
soort voorbode van de legendarische treffer
die hij later bij Ajax zou maken.
Zlatan begon geliefd te worden bij het pu
bliek (thuis) in Malmö, maar bij uitwedstrij
den was hij niet zo populair. Toen mff tegen
Djurgården speelde in de derde ronde van de
competitie, werd er in Stockholm zowel onder
de supporters als in de media gezegd dat Zla
tan overschat werd.
Na in 2000 beide wedstrijden tegen Djurgår
den te hebben verloren won Malmö met 4-0;
Zlatan maakte 3-0 en dribbelde meer dan één
keer langs heel Djurgården. Nadat hij had ge
scoord ging hij op de grond zitten en probeerde
te juichen, terwijl de supporters van Djurgår
den hem uitjouwden en van alles het veld op
gooiden.
Zlatan leek verbaasd.
‘Boe roepen? Naar mij? Ik heb toch mooie
voetbaltrucjes laten zien?’
Natuurlijk kon je het ook zo bekijken dat
Zlatan Djurgården had vernederd, dat in ver
warring en verslagen op het veld lag, zat of
stond toen hij de bal in het doel had geschoten,
als een meester tussen amateurs, een ware
kunstenaar tussen dilettanten.
Misschien is dit nu net de essentie van Zla
tan Ibrahimović. Ook al vond iedereen – of de
meesten in elk geval – dat het een geweldig
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»

Roland Andersson geloofde in me toen
niemand anders dat deed. Hij was degene
die de deur opende en zei: ‘Welkom, Zlatan, nu
is het aan jou om je waar te maken.’ Ik wilde het
eerst niet geloven; op dat moment voelde het alsof
ik de laatste was die naar het eerste team zou
promoveren. Maar ik dacht: dit is mijn kans, ik
moet die pakken, die kans krijg ik nooit weer…
Dus ik begon eraan met respect – of zeg maar dat
ik twintig procent respect had en tachtig procent
nul respect.

ma lmö ff

ROLAND ANDERSSON

Trainer Malmö ff, assistent-coach Zweeds nationaal elftal
26-05-2016

Zowel assistent-coach Thomas Sjöberg als ik was

tie. Zlatan wist dat Thomas in het nationale team

vaak bij de wedstrijden van het juniorenteam

had gespeeld, gescoord had tegen Brazilië, prof

aanwezig, iets wat trainers normaal gesproken

voetballer was geweest, Zlatan was gek op hem.

niet doen, maar ik ben ontzettend blij dat ik dat

Hij houdt van mensen die met beide benen op de

toen heb gedaan.

grond staan en die zelf hebben gespeeld, en van

De grote ster was Tony Flygare. Iedereen had

Met de basisdingen, zoals ruimte creëren, was

Maar hoe meer wedstrijden we zagen, hoe meer

hij sloom. En in het begin was zijn hoofdspel be

we dachten: verdomme… die ander die daar zo

labberd. Je denkt dat er met zo’n lange speler iets

geweldig rondrent, die is net zo goed. Grote spe

zal gebeuren. We zeiden dat hij drie dingen

lers zijn vaak goed met de rug naar het doel

moest weten bij een voorzet: 1) Kop hem in de

– dieptepass aannemen, bal vasthouden, terug

goal, 2) Probeer de bal in het strafschopgebied te

spelen –, maar Zlatan was andersom ook goed.

houden, en 3) Lukken die eerste twee niet, dan

Hij was controversieel. Eigenlijk wilde geen

malmö ff

niet te veel PowerPoint en theorie.

het over hem en hij maakte veel doelpunten.

enkele trainer hem houden, en er waren ouders

kun je nog altijd tegen de keeper aan rennen, zo
dat hij een klap krijgt.

die zich aan hem ergerden. De enige mogelijk

Hij was geen grote doelpuntenmaker; hij ging

heid was om hem in het eerste team op te ne

altijd voor kracht. Wij zeiden dat hij geen gaten

men. Hij had kwaliteiten, maar ik wist dat het

in het net hoefde te schieten, maar dat hij de bin

geen makkelijke reis zou worden. Toch was het

nenkant van zijn voet kon gebruiken. Ik dacht hij

het proberen waard om zo’n jongen als hij in het

zich zou laten afremmen door het gebrek aan

team op te nemen, groot, met goede technische

doelpunten, maar Zlatan is een geweldige doel

kwaliteiten, en met hem aan de slag te gaan om

puntenmaker geworden, en goed met zijn hoofd.

die verder te ontwikkelen. Toen hij begreep dat

We waren niet altijd zo aardig. We konden Jo

hij niet alles zelf kon doen, zag hij in dat hij be

nas Wirmola weleens op hem zetten en dan zei

ter werd als hij met anderen samenwerkte.

den we: zo voelt het als het echt losgaat. Komt

Velen riepen dat hij direct moest meespelen,

Wirmola in je rug, dan geef je hem een elleboog,

maar ik vond dat hij nog niet voldoende team

wat Wirmola prikkelde, en dan hadden we twee

geest had. Hij was een belofte. En zo verdomde

winnaars op de training.

eenvoudig moet het niet zijn. Het was immers

In het nationale team was Henrik Larsson de

nog allesbehalve zeker dat hij zo goed zou wor

gene die Zlatan opzweepte. Hij dacht vast: als

den als hij later werd.

Henrik dit doet, moet ik dat misschien ook maar

Hij zat helemaal in zijn eigen spel. Hij was veel
belovend, maar had veel begeleiding nodig, zoals
attacking practice: toon je trucjes niet op het mid
denveld, maar in of rond het strafschopgebied.
Thomas en Zlatan kregen een uitstekende rela

doen. Hij had een enorm respect voor Henrik, en
Henrik had een grote invloed op Zlatan.
Toen hij net bij Ajax zat stuurde hij Thomas
en mij een foto van zichzelf in het Ajax-shirt en
schreef: Bedankt voor alle hulp. Dat was lief.

