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En af fodboldhistoriens helt store profiler Johan Cruyff, har skrevet sine erindringer. Med Mine kampe
inviterer Cruyff indenfor i sit fantastiske fodboldunivers med beretninger om alle mulige kampe, dem på
banen, dem i omklædningsrummene og dem på ledelsesgangen. Han indvier læseren i de tanker og strategier,
der naturgivent har placeret ham på toppen af europæisk fodboldhistorie. Cruyff begyndte sin karriere i Ajax
Amsterdam. I 1973 blev han hentet til Barcelona for en rekord stor sum, og blev udråbt til Årets europæiske
fodboldspiller tre år i træk. Han trak sig tilbage fra aktiv fodbold i 1984 og blev ansat som cheftræner for Ajax
Amsterdam, som han førte til sejr i Europa Cuppen i 1987. I 1988 blev han udnævnt til træner for FC
Barcelona, hvor han skabte det hold, der blev kendt som 'el dream team' - med bl.a. Michael Laudrup i
truppen. Fra 2009-2013 var han træner for Cataloniens landshold, og i 2010 blev han udnævnt til
ærespræsident i FC Barcelona. Arven efter Cruyff holdes i hævd over hele Europa – i klubber fra Barcelona til
Bayern München. Spansk fodbolds aktuelle succes både på klubniveau og internationalt tilskrives af mange
Cruyff og hans enorme betydning for moderne fodbold. Frank Arnesen har forsynet bogen med forord.
Pressen skriver: »en fantastisk læseoplevelse. […] Bogen giver os et intenst indblik i den store spiller og
træners liv – på godt og ondt. […] Hvis du vil lære lidt om denne tid og om livet fra dengang, sporten var
præget af personlighed, og du kunne identificere dig med spillerne på banen, så læs dette mesterværk.« –
Claus Henriksen, Bogblogger.dk »Det er en begavet og engageret bog, der kommer bag kulisserne i den
professionelle fodboldverden, og som rummer mange anbefalinger til udvikling af både spil og organisation.«

– Per Månson, Lektør
25. Il est le fils de Johan Cruyff Attentie. Johan Cruijff, właśc. Een Cruyff Court is een klein voetbalveld
van kunstgras, een hedendaagse versie van het trapveldje. 2017 · There’s a brand new skill move that’s been
introduced in FIFA 18 entitled The Cruyff Turn and these tips will teach you exactly how to perform it in.
Hendrik Johannes Cruijff wymowa i (ur. Het materiaalhok werd leeggeha. Cruyff Foundation 14K Run
2018. Todas las noticias sobre el FC Barcelona en SPORT. The latest collection of Cruyff trainers are
available here at Footasylum. Cruyff va entrar a les categories inferiors de l'Ajax el dia que va fer 10 anys.
Hendrik Johannes Cruijff, dit Johan Cruyff ou Johan Cruijff , né le 25 avril 1947 à Amsterdam et mort le 24
mars 2016 à Barcelone [2], est un footballeur. Cruyff Foundation 14K Run 2018. Deze drie Johan Cruyff
Academies vormen onderdeel van hogescholen die sport hoog in het vaandel.
Allà hi va jugar futbol i beisbol, mostrant talent en el segon com a llançador i. De Johan Cruyff Foundation
kijkt terug op een succesvolle editie van de Cruyff Foundation 14K Run, die wij organiseerden met Ajax en.
Designed by Johan Cruyff himself, Cruyff footwear is always a massive hit. Hendrik Johannes Cruijff
wymowa i (ur. 24 marca 2016 w Barcelonie) – holenderski piłkarz i trener. Uw paard verdient de beste zorg.
10.

