Άρεσε η Αγγλία – Κέρδισε με
την εμπειρία της η Ολλανδία
Άρεσε και έβγαλε ενέργεια η Αγγλία

Ήταν να περάσει η μεγάλη διακοπή για τον τραυματισμό του
Ιρανού τερματοφύλακα για να αρχίσουν να παίρνουν στροφές οι
Άγγλοι και να ανεβάζουν την πίεση και να χάσουν οι Ιρανοί το
τόπι.
Παρουσίασαν μια ομάδα που έβγαλε πολύ ενέργεια και τρεξίματα
και βέβαια την ατομική κλάση κάποιων παικτών όπως ο Σάκα, ο
Σο, o Στέρλινγκ, o Mάουντ και ο Μπέλιγχαμ (Ο Κέιν πάντως
ήταν αφανής και όσοι το έπαιξαν για πρώτο σκόρερ μάλλον θα
κλαίνε τα λεφτά τους από τώρα), απέναντι στο ναυάγιο του
Ιράν που ήταν πολύ χειρότερο από όσο περιμέναμε για ομάδα
του Κάρλος Κεϊρόζ και καθόλου συγκεντρωμένο στο ματς.
Δεν παύει ωστόσο αυτό το ματς να είναι και λίγο
παραμορφωτικός καθρέφτης δεδομένου ότι οι Άγγλοι παρουσίασαν
και αδυναμίες ειδικά στο κέντρο της άμυνας γι’αυτό και
δέχθηκαν και δύο γκολ.
Ας περιμένουμε να τους δούμε και στο ματς κόντρα στις ΗΠΑ
που αναμένεται πιο δύσκολο και απαιτητικό, αν και νομίζουμε
ότι η περίοδος που γίνεται τους ευνοεί γιατί βγαίνει στο

τερέν ο ταχυδυναμικός ρυθμός της πρέμιερ λίγκ.
Το δε Ιράν θα έχει μια ακόμα ευκαιρία να αντιδράσει, κόντρα
στην Ουαλία, αλλά επαναλαμβάνω πως με όλη την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα της χώρας αυτό είναι αμφίβολο.
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ:ΜΠΟΥΚΑΓΙΟ ΣΑΚΑ
Καλύτερο ντεμπούτο σε μουντιάλ δε μπορούσε να κάνει το νέο
φυντάνι της Άρσεναλ. Έβαλε δύο γκολ, δημιούργησε και έβγαλε
ασίστ.
ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: ΡΟΥΖΜΠΕΧ ΤΣΕΣΜΙ
O αμυντικός μέσος του Ιράν είχε χάσει το φως του από τις
επελάσεις των Άγγλων στον άξονα με αποτέλεσμα να
αντικατασταθεί στο ημίχρονο.

Το πήρε με την εμπειρία της η Ολλανδία

Το Ολλανδία-Σενεγάλη ήταν ένα παιχνίδι όπου οι Αφρικανοί
μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και ήταν και καλύτεροι στη
μεγαλύτερη διάρκειά του, όντας καλά στημένοι και με καλή
τεχνική κατάρτιση.
Η Ολλανδία μπήκε άνευρη, με ένα παιχνίδι της υπομονής και με
αδυναμίες ειδικά στη δημιουργία και στην επίθεση όπου και ο
Μπερσβέιν και Γιάνσεν αποδείχθηκαν λίγοι.

Ωστόσο χωρίς να διαφαίνεται κάτι τέτοιο, οι Ολλανδοί
σκόραραν και μάλιστα δύο φορές και πήραν το ματς, κάτι που
δεν είναι περίεργο για δύο λόγους.
Πρώτο γιατί οι Αφρικανικές ομάδες έχουν παραδοσιακά μια τάση
να τα θαλασσώνουν στα κρίσιμα σημεία ,όταν παίζουν κόντρα σε
ορθολογιστικές ομάδες.
Ωστόσο στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, μεγάλο ρόλο έπαιξαν
και οι δύο αναγκαστικές αλλαγές που έκανε η Σενεγάλη, αλλά
βέβαια και ο πολύπειρος Φαν Γκάαλ που με τις αλλαγές του στα
τελευταία λεπτά (Κοπμάϊνερς και Κλάασεν)
έκανε πιο
δημιουργική την ομάδα, ενώ αντίθετα ο Ντεπάι δεν φάνηκε σε
καλή κατάσταση.
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: ΦΡΕΝΚΙ ΝΤΕ ΓΙΟΝΓΚ
O τεχνίτης χαφ της Μπαρτσελόνα έκανε σχεδόν τα πάντα μέσα
στο γήπεδο και από αυτόν περνούσε όλο το δημιουργικό
παιχνίδι της Ολλανδίας.
ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: ΕΝΤΟΥΑΡ ΜΕΝΤΙ
Ο έμπειρος τερματοφύλακας της Τσέλσι και στα δύο γκολ της
Ολλανδίας ήταν αλλού και φέρει ευθύνη.

Αδίκησαν τον εαυτό τους οι Αμερικανοί

Οι περισσότεροι γνώστες περιμέναμε σε αυτό το ματς εύκολη ή
δύσκολη νίκη των Αμερικανών επί μιας Ουαλίας που δε γεμίζει
το μάτι.
Και όντως αυτό τι θέαμα που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο-με τη
μία ομάδα να παίζει και να παίζει και πολύ καλά και την άλλη
απλά να κοιτάζει-μας έκανε σχεδόν βέβαιους γι’αυτό.
Ωστόσο το ποδόσφαιρο είναι «άτιμο» παιχνίδι και μπορεί να σε
διαψεύδει κάθε στιγμή. Βλέπετε οι Αμερικανοί δεν «σκότωσαν»
το παιχνίδι όπως μπορούσαν.
Στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλαν φοβία και απειρία, με
αποτέλεσμα οι Ουαλοί να κερδίσουν μέτρα στο γήπεδο, να
κάνουν ευκαιρίες και το παιχνίδι να παιχτεί και τελικά να
κάνουν και ένα χαζό πέναλτι στον Μπέιλ και να ισοφαριστούν.
Αυτό το ποδόσφαιρο που παρουσίασαν οι Αμερικανοί, ειδικά στο
πρώτο ημίχρονο, άρεσε μόνο που δεν κέρδισαν το ματς και
μπήκαν από νωρίς σε περιπέτειες για την πρόκριση.
Η δε Ουαλλία παίζει αν τυχοδιωκτικό ποδόσφαιρο-τύπου Ελλάδας
του Σάντος, αν και δεν της λείπει το πάθος και η οργάνωση,
και προσωπικά δεν θα θέλαμε να τη δούμε να προχωράει από τον
όμιλο.
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: Το αστέρι των Αμερικανών έκανε
σπουδαίο παιχνίδι μεσοεπιθετικά και έβγαλε και την ασίστ στο
γκολ του Γουεά, αν και προς το τέλος κουράστηκε.
ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: O έμπειρος χαφ των Ουαλών έκανε ένα
πολύ μέτριο παιχνίδια και δεν βοήθησε όσο περίμενε η ομάδα
του στην κυκλοφορία της μπάλας και στη δημιοργία.

