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hem al jong ook zijn linkervoet 
te gebruiken. Naast voetballen 
deed de jonge Bergkamp aan 
atletiek en snooker. “Beide 
bepaalden zijn voetbalstijl. Als 
geen ander kon hij een bal 
effect mee geven. En hij rende 
op zijn voorvoeten, zoals atle-
ten. Daardoor verbruikte hij 
minder energie en had hij in die 
laatste seconden tegen Argenti-
nië nog zoveel controle.”

14 december 1986: debuut 
in Ajax 1 
Johan Cruijff liet Bergkamp op 
zijn zeventiende debuteren. 
“Cruijff zag zijn bijzondere 
talent. Ze bezitten dezelfde 
genialiteit en weergaloosheid.” 
Bij Ajax maakt Bergkamp meer-
dere goals die een blauwdruk 

4 juli 1998: dé goal tegen 
Argentinië
‘Ik heb opeens zo’n gevoel dat 
Nederland in de halve finale 
gaat komen.’ Commentator 
Jack van Gelder heeft het nog 
niet gezegd of Dennis Berg-
kamp neemt een lange bal van 
Frank de Boer in de lucht aan, 
kapt een verdediger uit en 
scoort: 2-1 voor Oranje! Kunst, 
oordeelde de Andere tijden 
sport-redactie. Daarom staat 
presentator Tom Egbers met 
een ingelijst portret van deze 
actie in het Rijksmuseum. 
Goedhart: “We laten zien dat 
heel Bergkamps voetballeven 
leidde naar dit ene moment.”
 
10 mei 1969: geboorte 
Zijn voetbalgekke vader leerde 

De eerste Andere tijden sport van dit seizoen gaat 
over de wereldgoal van Dennis Bergkamp tegen 
Argentinië op het WK in 1998. Regisseur Marcel 
Goedhart licht het fenomeen toe in zes data.
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vormen voor het doelpunt tegen 
Argentinië, vaak met Frank de 
Boer als aangever. “Hij had aan 
een oogopslag genoeg om te 
weten wat Bergkamp ging 
doen.” 
 
29 juni 2000: laatste  
interland
Ook in Oranje maakte Berg-
kamp wonderschone goals.  
Na de uitschakeling door Italië 
op het EK 2000 stopte hij als 
international. “Zijn naam komt 
nooit voor in het rijtje Gullit, 
Cruijff, Van Basten, Kluivert. 
Volgens Van Gaal omdat hij te 
weinig prijzen pakte; geen EK-, 
geen Champions League- en 
geen WK-titel. Onterecht vin-
den wij. Hij zou meer gewaar-
deerd mogen worden.”
 
2 maart 2002: wondergoal 
tegen Newcastle United 
“‘Met zijn rug naar het doel nam 
Bergkamp de bal op zijn ene 
voet aan, speelde hem rond een 

verdediger met een andere voet 
en schoot hem langs de doel-
verdediger met zijn... Heeft 
Dennis Bergkamp drie voeten?’ 
Zo verwoordde schrijver Nick 
Hornby Bergkamps doelpunt 
tegen Newcastle United – vol-
gens BBC Sport de mooiste  
Premier League-goal ooit. Na 
een mislukt Italiaans avontuur 
speelde Bergkamp bij Arsenal 
de sterren van de hemel. Hij 
kreeg er een standbeeld. “Ze 
zien hem als de beste voetballer 
die de club ooit heeft gehad.”  

18 juli 2008: trainersstage 
bij Ajax 
De trainerscursus betaald voet-
bal voor oud-spelers bracht 
Bergkamp als stagiair terug bij 
Ajax. Hij trainde daarna ver-
schillende jeugdteams, was 
assistent-trainer bij Ajax 1 en 
werd ontslagen. Tegenwoordig 
opereert hij in de luwte. 
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