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Ruud Van Nistelrooy,
'homegol del United

Oliver Kahn,'
millor porter del
2001 per clavant
de Córdoba

o És el primer jugador en la història del club O Va provocar la bogeria dels seguidors del
que marca en set partits consecutius
United fent dos gols clau a l'Aston Villa
TONI PADILLA
Barcelona

Ruud Van Nistelrooy s'està
convertint en l'home de moda
del futbol anglès. L'Kolandès
del Manchester United va tornar a fer de les seves aquest darrer diumenge en el partit de
copa al. camp de l'Aston Villa,
on va ser claii en la increïble remuntada delsseus al Villa Park.
L'holandès, à més, es va convertir en el primer jugador en
la h i s t ò r i a de l ' U n i t é d q u e
aconsegueix rnarcar en set partits oficials consecutius. Abans
dels dos gols a Birmingham,
Van Nistelrooy havia marcat en
els darrers sis partits de lliga,
amb un hat-trick inclòs contra
el Southampton. Aquest diu-menge va començar de suplent
entrant al camp quan els seus
perdien 2-0 a falta de 15 minuts. Amb dos gols seus, el United va remuntar i va provocar
la bogeria dels seus seguidors,
que van envair el camp per celebrar el gol de la victòria.
Amb aquest nou rècord a la
butxaca. Van Nistelrooy entra a
la història del United superant
n o m s h i s t ò r i c s c o m els de
Bobby Charlton, David Herd o
Dwight Yorke, que havien marcat en sis partits seguits. Ara
l'holandès i n t e n t a r à igualar
a q u e s t d i u m e n g e c o n t r a el
S o u t h a m p t o n el r è c o r d de
Liam Whelan de marcar en.vuit
partits de lliga seguits. El 1954,
Whelan va aconseguir aquest
rècord, però pel mig no va poder marcar a Europa. L'holandès arribarà en plena fornja per
igualar el rècord:'12 gols els darrers 8 partits.
E n t r e l'afició del U n i t e d ,
l'holandès ja és tot un ídol, i a
més, no para de rebre elogis
dels seus rivals, com per exemple l'entrenador del Newcastie,
Bobby Robson, que va afirmar
que Van Nistelrooy «serà una
llegenda al Manchester United». El manager de l'Aston Villa, John Gregory, va deixar clar
de la seva banda que Van Nistelrooy ja ha amortitzat de sobres els 19 milions i mig de lliures que va costar i que van significar el traspàs més car en la
història de la Premier League.
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Munic. El porter del^Bayern
de Munic i de la selecció
alemanya Oliver Kahn ha
estat designat com a millor
porter del 2001 segons la
Federació Internacional
d'Històha I Estadístiques de
Futbol Kahn, queja va
guanyar aquesta
classificació l'any 1999, ha
quedat per davant del
porter colombià de Boca
Júniors Óscar Córdoba,
que ha quedat segon, i de
l'italjàGianIuigjBuffon El
millor porter espanyol en^la
classificació és Santi
Cañizares, del València, ' .
que ha quedaren setena ¡
posició /EFE

'

Fernando Santos .
presenta la
dimissió com a
tècnic de l'AEK
Atenes. L'entrenador
portuguès Fernando
Santos ha presentat la
dimissió com a tècnic de
l'AEK d'Atenes per ' .
discrepàncies amb l a ,
directiva Santos havia
culrñinat el millor
'començament de lliga de
Tequip d'Atenes en les
darreres temporades
segon classificat, a cinc
punts del líder,
l'Olympiakòs, i per davant
del Panathmaikòs Els
dingents del club han
intentat convèncer el
tècnic, que marxa perquè
aquests no li han permès •
reforçar l'equip /EFE
Van Nistelrooy és la referència ofensiva del Manchester. / EFE

Un^ progressió meteòrica fins a Old Trafford
Van Nistelrooy ha passat en quatre anys de jugar a la segona
divisó holandesa a fer-ho en un dels gegants d'Europa: ei
Manchester United. Va començar a jugar com a centrecampista
, en el Den Bosch —a segona—, on va trigar dos anys a destacat
Després de 69 partits 117 gols amb aquest equip, va debutar
a primera divisió el 1997 fitxat pel Heérenveen, quan tema 21
anys, i va marcar 13 gols. Al cap d'un any va fitxar pel PSV
Eindhoven, on va explotar. Es và proclamar màxim anotador de
. la lliga dues temporades consecutives, i posteriorment va
debutar amb la selecció holandesa contra Alemanya. Poc
després feia el sèu primer gol com a internacional en la derrota
d'Holanda perl a 2 amb el Marroc. L'estiu del 2000 va estar
a punt de fitxar pel United, però llavors es va lesionar i no va
poder tornar a jugar fins al març del'2001. El davanter ha
explicat que superar aquesta lesió ti va permetre fer-se «més
fort psicològicament». A l'abril del 2001 va fitxar
definitivament pel United per íjna xifra rècord en el futbol
anglès: .19,5 milions de lliures. Va debutar a Kuala Lumpur en
un amistós contra,una selecció de jugadors de la lliga de Malàisia.
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EL RECORD
12-12-2001
Manchester United 5, Derby Ç. 0
Premier..2gols

15-12-2001
MB-ough 0, Manchester United. 1
Premier. 1 gol

22-12-2001
Manchester U. 6, Southampton, 0
Premier. 3 gols

26-12-2001
Everton 0, Manchester United, 2
Premier. 1 gol

30-12-2001.
Fulham 2 , Manchester United., 3
Premier. Igol

02-01-2002
Manchester U. 3, Newcastie 1
Premier. 1 gol

06-12-2002 •
Aston Villa 2 , Manchester U., 3
FA CUP; 2 gols

Anghel lordanescu
dirigirà per segon
cop la selecció de
Romania
Bucarest. Anghel
lordanescu serà ;
l'encarregat de substituir
Gheorghe Hagi com a
seleccionador de Romania
lordanescu entrena en
l'actualitat l'AI-Ain dels
Emirats Àrabs Units, club
amb què ha arnbat a un
acord per rescindir el
contracte lordanescu ja va
dingir Romania en el
Mundial del 1994, quan els
romanesos van caure en
quarts de final contra
Suècia després d'haver
eliminat Argentina /EL9.

