
Voor en tijdens het WK brengt Andere tijden sport een 
aantal voetbalspecials. De eerste gaat over Dennis 
Bergkamp en hét hoogtepunt van het WK van 1998 
in de kwartfi nale.

Kunst
‘Ik heb opeens zo’n gevoel dat Nederland in de halve fi nale gaat 
komen.’ Radiocommentator Jack van Gelder heeft het nog niet 
gezegd of Dennis Bergkamp neemt een lange bal van Frank de Boer 
in de lucht aan, kapt een verdediger uit en scoort: 2-1 voor Oranje! 
Dit is kunst, oordeelde de Andere tijden sport-redactie. Daarom staat 
presentator Tom Egbers met een ingelijst portret van deze actie in 
het Rijksmuseum. Goedhart: “Aan de hand van beelden laten we zien 
dat Bergkamps voetballeven leidde naar dit ene moment.” Het begint 
allemaal met de opvoeding van zijn voetbalgekke vader. Die leerde 
hem al jong ook zijn linkervoet te gebruiken. “Dat ging op een losse 
manier, hij werd niet gedrild.” Naast voetballen deed de jonge 
Bergkamp aan atletiek en snooker. “Beide bepaalden zijn voetbalstijl. 
Als geen ander kon hij een bal e� ect mee geven. En hij rende op zijn 
voorvoeten, zoals atleten. Daardoor verbruikte hij minder energie en 
had hij in die laatste seconden tegen Argentinië nog zoveel controle 
en balans.”

Debuut
Johan Cruij�  liet Bergkamp op zijn 17e debuteren. “Cruij�  zag zijn 
talent. Ze bezitten dezelfde genialiteit en weergaloosheid.” Bij Ajax 
maakt Bergkamp meergoals die een blauwdruk vormen voor het doel-
punt tegen Argentinië, vaak met Frank de Boer als aangever. “Hij had 
aan een oogopslag genoeg om te weten wat Bergkamp ging doen.” 
Ook in Oranje maakte Bergkamp wonderschone goals. Na de uit-

schakeling door Italië op het EK 2000 stopte hij als international. 
“Zijn naam komt nooit voor in het rijtje Gullit, Cruij� , Van Basten, 
Kluivert. Volgens de kenners omdat hij te weinig prijzen pakte; geen 
EK-, geen Champions League- en geen WK-titel. Onterecht vinden wij. 
Hij zou meer gewaardeerd mogen worden.”

Wondergoal
Neem alleen al het verblu� ende doelpunt dat de aanvaller maakte 
tegen Newcastle United in 2002. Vermoedelijk zijn mooiste goal 
ooit. ‘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 doelverdediger met zijn... Heeft Dennis Berg-
kamp drie voeten?’ Zo verwoordde schrijver Nick Hornby Bergkamps 
onvergetelijke doelpunt tegen Newcastle United – volgens 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, waar fans zich nog altijd laten fotograferen. 
“Ze praten met ongelofelijk veel liefde over hem; zien hem als de 
beste voetballer die de club ooit heeft gehad.”

Trainer
De verkorte trainerscursus betaald voetbal voor oud-spelers bracht 
Bergkamp als stagiair terug bij Ajax. Hij trainde daarna verschillende 
jeugdteams, was assistent-trainer bij Ajax 1 en werd ontslagen. 
Tegenwoordig opereert hij in de luwte. “We hebben hem voor deze 
afl evering uiteraard benaderd. Hij zei: ‘Laat anderen maar iets 
zeggen.’ Hij houdt niet van ijdeltuiterij. Dat siert hem.”

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 dit meesterwerk van het fenomeen Bergkamp toe.

BESCHEIDEN VOETBALGENIE
Andere tijden sport breng een ode aan Dennis Bergkamp
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