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geniaal
In de kwartfinale van de Champions League speelt
titelhouder Barcelona tegen AC Milan. De blikvangers
zijn duidelijk Zlatan Ibrahimovic en Lionel Messi.
Barcelona en AC Milan speelden
dit seizoen in de poulefase al tegen
elkaar. Toen werd het in Catalonië 2-2 en
in Milaan 2-3 voor Barça. Dat klinkt vrij
close, maar Barcelona had beide
wedstrijden duidelijk het beste van
het spel. Aan de andere kant: Milan kan
uit het niets scoren en
maakt dus altijd een
kans – zelfs tegen
een oppermachtig
Barcelona.

geniaal
De geniaalste
speler van Milan
is Zlatan
Ibrahimovic.
De Zweed

▶ Geniale voetballer,
maar zo gek als een
deur: Zlatan kan
zomaar ineens
ontploffen.

van Bosnische afkomst speelde één
seizoen voor Barcelona, maar kon niet
aarden in het elftal met Messi, en vooral
niet door één deur met coach Josep
Guardiola. De spits werd afgedankt naar
Milan, maar toont nog regelmatig aan
wat voor briljante voetballer hij is. En hij
is niet alleen een geweldige afmaker,
maar ook een voorbereider, die
zeer slimme steekpasjes geeft.
Bij Barcelona spelen veel
briljante voetballers, maar
één steekt er – dat zal duidelijk
zijn – mijlenver bovenuit. Lionel
Messi’s snelle dribbels, slimme
pasjes en briljante goals zijn
niet van deze planeet.

april

zo blij als een kind als hij op de
playstation mag spelen. Dit ontlokte
Arsenal-trainer Arsène Wenger al de
uitspraak ‘Messi ís Playstation’, nadat
zijn team klop kreeg van Barcelona –
een wedstrijd waarin de Argentijn vier
keer scoorde. Messi is geen womanizer
of druktemaker met een veel te dure
auto. Hij blijft het jongetje dat het zo leuk
vindt om te voetballen. Jammer dat we
dat tegenwoordig bijna raar vinden... ◼
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gek versus braaf
De grootste gek van de twee is
ongetwijfeld Zlatan. Hij is zo
temperamentvol dat hij
regelmatig een rode kaart
oppikt. Onlangs nog tegen
Napoli, omdat hij Salvatore
Aronica sloeg. Lionel Messi is
niet gek, maar wel heel
bijzonder. Hij is zowel op het
veld als buiten het stadion
bijzonder braaf. Niets op aan
te merken, een lieverd – hij is
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dinsdag

Arsenal-trainer Arsène Wenger na de
uitschakeling: ‘Messi, he ís Playstation...’
▶ In het veld is Messi een briljante persoonlijkheid,
buiten het veld een verlegen joch dat het liefst
achter zijn playstation wegkruipt.
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