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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/bryan_ottenhoff.jpg" alt="Bryan Ottenhoff" width="430" />�tr-un interviu
acordat Monitorului de Gala?i, olandezul Bryan Ottenhoff a vorbit despre fotbalul din Olanda,
cel din Rom�ia, de ce are nevoie O?elul pentru a se salva ?i despre �t?ririle de care crede c?
are nevoie echipa noastr?.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Bryan
Ottenhoff:</strong> <em>�Cred c? aveam 12 ani c�d am �ceput s? joc � mod oficial la
academia lui Ajax. Am stat acolo 7 ani � care am �v??at lucruri deosebit de folositoare. Am
jucat ?i c�eva meciuri amicale ?i partide de binefacere pentru prima echip? a lui Ajax. Cum
concuren?a era foarte mare la prima echip? a trebuit sa plec pentru c? voiam s? joc. Am fost
transferat la Twente, dar am suferit o accidentare foarte grav? acolo. Ei nu mi-au re�noit
contractul ?i am ajuns la Almere, � liga secund?. Am avut ghinion, dar se mai �t�pl? � fotbal.
Am lipsit mult de pe teren, dar am revenit ?i acum, la 4 ani de la acel moment, nu mai am nicio
problem?. Poate c? dac? nu a? fi suferit acea accidentare, acum a? fi fost la unul dintre marile
cluburi din Olanda. A?a a trebuit s? o iau de la zero ?i mi-a fost foarte greu. Nu este o �trecere
slab? � liga a II-a din Olanda. Sunt multe meciuri de lupt?. Exist? c�eva echipe care practic?
un fotbal de foarte bun? calitate. Un fotbal agresiv ?i rapid. Exist? ?i juc?tori tehnici. M-am g�dit
pu?in ?i apoi m-am hot?r� s? accept oferta O?elului ?i am zburat p�? la Bucure?ti. Am v?zut
doar c�eva meciuri, care nu au fost nici bune, dar nici rele. Cred c? O?elul are nevoie de c�iva
juc?tori cu experien??. Trebuie s? avem �credere ?i acest lucru, ad?ugat concentr?rii, care
trebuie s? fie la nivel maxim, ne poate conduce c?tre �deplinirea obiectivului. � Olanda se
joac? mult mai ofensiv dec� � Rom�ia. Cred c? ?i sistemele de joc folosite de echipele
olandeze conduc c?tre un fotbal mai ofensiv. La noi se joac? 4-3-3 sau 4-4-2, iar � Rom�ia am
v?zut c? mai toate forma?iile utilizeaz? 4-2-3-1. �i plac foarte mult coechipierii ?i antrenorul
care sunt persoane foarte comunicative. Antrenamentele se desf??oar? normal. Se lucreaz?
mult la partea fizic?, ceea ce �semn? un lucru bun. Sper, �s?, s? lucr?m mai mult cu mingea.
?tiu c? Tibor Selymes juca funda? st�ga la echipa na?ional? a Rom�iei. Am v?zut doar poze
pe internet pentru c? imagini video nu am g?sit. Am citit c? a fost un juc?tor foarte bun deci are
ce s? ne �ve?e. Normal c? O?elul se poate salva. Trebuie s? avem mai mult? �credere ?i s?
abord?m partidele cu mai mult? hot?r�e. De exemplu, � meciul cu ASA Tg. Mure? nu am
reu?it s? lu?m m?car un punct. C�d sim?i c? nu po?i s? �vingi trebuie s? �cerci s? nu pierzi.
Asta este o regul? � fotbal. Normal c? sunt pu?ine doar 7 goluri marcate � tur. Trebuie s?
credem mai mult � posibilit??ile noastre ?i vor veni ?i reu?itele. Fanii no?tri sunt agresivi ?i fac
mult? g?l?gie. �i place atmosfera de pe stadioanele rom�e?ti. Se cunoa?te c? rom�ii sunt
latini. Emil Jula este cel mai bun prieten al meu din vestiar. Este un tip foarte de treab?. M?
�?eleg �s? bine ?i cu ceilal?i juc?tori.�</em></p>
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