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Van Gaal rebutja
dirigir una
selecció en el
mundial
Barcelona. L'extrenador del
Barca i exseleccionador
holandès ha rebutjat
recentment una oferta per
dirigir en el proper mundial
una selecció de la qual no
va fer públic el nom. Van
Gaal considera que no seria
oportú fer-ho, després
d'haver dirigit la fase de
classificació d'Holanda.
Igualment, l'exblaugrana
va afirmar que té quatre
ofertes de clubs europeus
—Espanya, Grècia i
Anglaterra— i que en un
futur no tanca la porta a un
possible retorn a la-iliga
espanyola. / EFE
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Mor el descobridor de Johan Cruyff
EL 9
Amsterdam

Jany van der Veen, l'home que
va descobrir l'holandès Johan
Cruyff quan jugava als carrers
d'Amsterdam, va morir ahir a
l'edat de 84 anys. Van der Veen
va ser jugador de l'Ajax durant
nou anys (del 1939 al 1948), i va
viure l'etapa més dura del club

de la capital holandesa.
Van der Veen va veure per
primera vegada Johan Cruyff
amb deu anys, el 1957, quan el
va trobar als afores d'Amsterdam jugant a Betondorf i va
quedar captivat pel futbol que
feia. Van der Veen el va convèncer en aquell mateix moment perquè comencés a entrenar-se amb els equips infe-

riors de l'Ajax. Encara no vuit
anys després, Cruyff va debutar
amb el primer equip de la capital holandesa, amb el qual va
guanyar tres copes d'Europa
consecutives. Cruyff va arribar
a ser considerat el millor jugador del món, i actualment és un
dels quatre grans de la història
del futbol juntament amb Pelé,
Maradona i Di Estefano.

Van Der Veen, que patia Alzheimer, va ser també entrenador deis equips de base de l'Ajax després de retirar-se. Durant la seva carrera va viure els
pitjors anys de la història del
club, els que van coincidir amb
l'ocupació nazi d'Holanda,
que va provocar la deportació
de jugadors a camps de treball
d'Alemanya i Polònia.

Rui Costa es
lesiona i en té,
com a mínim, per
un mes
Barcelona. El migcampista
del Milan Rui Costa estarà
inactiu un mínim de trenta
dies a causa de la iesió que
es va fer en et partit del
Calcio contra el Verona, en
el darrer enfrontament del
2001 i que el seú equip va
guanyar, 2-1. El portuguès
es va lesionar en un peu, i la
recuperació no serà inferior
al mes previst, només si tot
va correctament. El jugador
està molest i fotut
psicològicament per tot el
seguit de lesions i greuges
que ha patit des que va
arribar al Milan procedent
delaFiorentina./EFE

Víctor Púa dirigirà
finalment
l'Uruguai en el
mundial
Montevideo. Víctor Púa va

classificar la selecció
sud-americana i també la
prepararà i entrenarà per al
proper Mundial. Púa va
classificar l'Uruguai en la
repesca final contra
Austràlia, i només
diferències amb diversos
jugadors i integrants del
cos tècnic ho havien posat
en dubte. Segons sembla,
aquestes vacances hi ha
hagut reunions entre
jugadors i el mateix
entrenador que han servit
per aclarir els
malentesos. / EFE
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La graderia
Parlem del Barca I de futbol. De tàctiques, de jugadors, de partits I d'esport.
A les nostres tertúlies comptem amb el millor equip de col·laboradors format per
Josep M. Ducamp, Fabián Ortiz, David Torras, Ramon Besa, Enric Bañeres, Ferran Martorell,
Josep M. Minguella, Jaume Oliver, Lluís Pujol, Josep Manuel Lázaro i Manolo Oliveros.
I també parlem de bàsquet amb Xavier Saisó i Nino Buscató.

A la primera Ràdio, ho escoltaràs tot.
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